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PA - PLANO DE ACTIVIDADES E 

ORÇAMENTO – 2012 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Por ser esse o nome de divulgação pública da AMPLOSIG, utilizaremos a designação 
“AMPLOS” no texto que se segue. 

Introdução 

 Neste ano esperamos que haja uma maior participação dos sócios e 
voluntários na concretização dos objectivos traçados, constituindo-se 
em grupos mais autónomos e transversais, capazes de responder de 
forma eficaz às diversas solicitações e cobrindo um maior número de 
regiões do país. 

 Procuraremos também estabelecer normas de funcionamento 
através de uma melhor definição da estrutura funcional da AMPLOS 
e da elaboração de manuais orientados para as várias áreas e 
tarefas. 

 

Reforço da organização 

 Dar-se-á a cada uma das áreas de intervenção uma maior autonomia 
e atribuir-se-ão responsabilidades específicas a membros da 
AMPLOS, sempre que se justifique. 

 Elaborar-se-á um Manual de apoio aos grupos locais de Lisboa e 
Porto, no qual se definirão regras de funcionamento, modos de inter-
colaboração e sua relação com a direcção. 

 Procurar-se-á autonomizar o núcleo do Porto. 

 Constituir-se-á um núcleo em Coimbra. 

 Elaborar-se-á um documento que reconheça a existência de 
pequenos núcleos de pais em pontos do país mais distantes dos 
centros de Lisboa, Porto e Coimbra atribuindo-lhes um vínculo formal 
à AMPLOS. 
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Encontros de pais – grupos de entreajuda 

 Considera-se prioritário dar continuidade aos Encontros de Pais 
enquanto grupos de entreajuda nos quais se incluam, sempre que 
possível, sessões abertas e informativas sobre temas diversos.  

 A sua periodicidade deverá manter-se bimensal. 
 Propomos abordar, ao longo do presente ano, os seguintes temas: 

- Expectativas, consciência e fé: a experiência dos pais. 
- História dos movimentos LGBT em Portugal. 
- Legislação e direitos LGBT.  
- Coming out na família alargada: testemunhos de familiares. 
- Bullying escolar: experiências de pais e filhos. 
- Idosos LGBT – testemunhos que atravessam a história. 
- Parentalidades LGBT – direitos e experiências vividas. 
- A temática LGBT na comunicação social. 
- Transexualidade e serviço nacional de saúde. 
- Vivências LGBT na infância. 

Acolhimento de pais/ apoios individualizados 

 Dar-se-á continuidade aos pedidos individuais de apoio/ acolhimento  de  
pais e mães/ famílias que procuram a AMPLOS. 

 Concretizar-se-á o projecto de constituição de uma “bolsa de pais” com 
formação elementar para prestar apoio individualizado. 

 Procurar-se-á que a direcção da AMPLOS efectue uma avaliação 
periódica, desses apoios. 

 Criar-se-á um núcelo de apoios "on line" às famílias da AMPLOS. 
Elaborar-se-ão formas de avaliação da melhoria do bem-estar das 
famílias nele participantes. 

Alargamento do número de sócios e simpatizantes 

 Pocurar-se-á que haja uma maior coincidência entre número de pais que 
recebem apoio/ participam nos encontros de pais e número de sócios. 

 Formalização da situação de Amigo da AMPLOS. 

Criação de uma estrutura de voluntários 

 Criar-se-á uma estrutura de voluntários para assegurar o funcionamento 
corrente da AMPLOS. 

 Tentar-se-á que os voluntários (pais ou amigos) tornem mais claro que 
tipo de contribuição poderão dar à AMPLOS, o número de 
horas/semanais e ou mensais (dia e altura do dia; se em casa se na 
sede da AMPLOS) com que se poderão comprometer, de forma a 
facilitar a criação dessa estrutura. 

 Elaborar-se-á um contrato com os voluntários regulares que formalize o 
seu desempenho não profissional. 
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Campanha de mecenato e de angariação de fundos 

 Elaborar-se-á um dossier de mecenato. 
 Elaborar-se-á uma lista de contactos para angariação de apoios no 

âmbito do mecenato.    
 Procurar-se-á desenvolver uma estratégia de angariação de 

donativos. 

Divulgação/ imagem da AMPLOS 

 Dar-se-á prioridade à divulgação das actividades da AMPLOS 
através do blogue: http://www.amplosbo.wordpress.com. . Contactar-
se-á o servidor sapo.pt para que este blogue tenha um maior 
impacto. 

 Criar-se-á uma Newsletter para informação periódica dos sócios e 
dos amigos da AMPLOS. 

 Manter-se-á a comunicação via facebook que passará a página (em 
substituição da sua configuração actual). 

 Alterar-se-á a imagem/ marca AMPLOS e logotipo com recurso a 
profissionais (desenhadores gráficos e especialistas em marketing) 
de modo a torná-la mais apelativa. 

 Elaborar-se-ão novos materiais: faixas e t-shirts para as Marchas de 
Orgulho assim como novos folhetos temáticos. 

Recurso à comunicação social 

 Manter-se-á o envio oportuno à comunicação social de posições da 
AMPLOS sobre questões em discussão na sociedade do âmbito da 
AMPLOS. 

 A AMPLOS disponibilizar-se-á a colaborar com a comunicação social 
em todos os temas pertinentes e a que possa dar resposta, Essa 
colaboração será disponibilizada desde que sejam garantidos 
princípios éticos mínimos (confidencialidade, respeito pela autoria e 
pela integridade das mensagens disponibilizadas, transparência de 
intenções, etc.).  

 Criar-se-ão sugestões e recomendações para as famílias se 
relacionarem com a comunicação social de forma adequada, justa e 
consciente, com base na experiência da AMPLOS. 

 Em todos os contactos com a comunicação social dever-se-á 
privilegiar a divulgação da AMPLOS bem como dos seus objectivos. 

 

Colaboração com outras organizações LGBT 

 Pretende-se concretizar alguns contactos já havidos reforçando a 
colaboração com a rede ex aequo, a ILGA-Portugal assim como com 
o Centro LGBT. 

 Dar-se-á continuidade à participação em actividades colectivas que 
venham a ser propostas por organizações que pugnem pela 
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aceitação e integração de pessoas LGBT na família e na sociedade 
(desde que dentro do espírito de transversalidade participativa e 
cumpram princípios mínimos de respeito pela liberdade de expressão 
e se pautem por formas de intervenção pacífica). 

 É o caso da participação nas Marchas do Orgulho de Lisboa e Porto 
e Arraial Pride de Lisboa. Haverá um grupo de membros da AMPLOS 
responsável pela sua concretização, assim como pela produção dos 
novos materiais de divulgação. Apoiar-se-á ainda a Marcha de 
Orgulho dos Açores que se realizará este ano pela primeira vez. 

Participação em acções de divulgação escolar 

 Divulgação do projecto da AMPLOS junto das Direcções e 
Associações de Pais das escolas que já colaboraram com a rede ex 
aequo. 

 Participação numa sessão para professores a convite da Maternidade 
Alfredo da Costa, prevista para o mês de Abril. 

Participação em acções a convite de grupos locais 

 Resposta a uma solicitação para a realização de uma sessão no 
Bombarral: Associação Juvenil Salvator Mundi. 

 .Resposta a uma solicitação para apresentação do projecto da 
AMPLOS numa sessão em Ponte-de-Sôr. 

Contactos internacionais 

 Aprofundamento dos contactos com a AMPGIL-Catalunha, 
Associação que já nos visitou e com a qual temos relações próximas.  

  Manutenção dos contactos no âmbito da afiliação da AMPLOS à 
Associacião FDS - Familias por la Diversidad Sexual. Colaboração na 
preparação da 5ª Convenção 2013- que terá lugar em Lima, Peru. 

Participação na organização de duas conferências  

  No âmbito do IDAHO – Dia Internacional de Luta Contra a 
Homofobia, a AMPLOS em parceria com a ILGA-Portugal, rede ex 
aequo, CRIA-ISCTE e CICS-Universidade do Minho– propõe-se 
organizar duas conferências internacionais a 12 de Maio em Lisboa e 
14 de Maio em Braga) sobre o tema “DO TEU LADO: Família e 
Escola pela Igualdade”. O objectivo destas conferências é divulgar e 
discutir o papel crucial que as famílias e as escolas podem ter no 
combate ao preconceito e à discriminação de LGBT. Visa-se 
sensibilizar a sociedade civil e a comunidade académica para este 
fenómeno, num ambiente de participação e debate.Está prevista a 
vinda de representantes de associações de pais dos EUA e de 
Espanha (Catalunha) (ambas a confirmar). 
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 A AMPLOS participará na organização, com apoio voluntário e com 
um contributo financeiro correspondente a 50% dos fundos 
angariados até à data da conferência. 

 

Lançamento de um conto de Margarida Fonseca Santos 

 Será editado e lançado o conto “Saber ao Certo” cujos direitos de 
autor reverterão por iniciativa da escritora, para a AMPLOS. 

Celebração do 3º aniversário 

 Prevê-se que a celebração do 3º aniversário se faça de novo com 
jovens, juntando os núcleos da AMPLOS de todo o país. 

 

 

Pela presidente da direcção, 

 
Presidente da Direcção 
Margarida Lima de Faria 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2012. 
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ORÇAMENTO – 2012 

 

O orçamento para 2012 refere-se ao montante de 1.379,03€ que transitam de 
2011 e a rubricas ainda de difícil previsão sendo apenas asseguradas como 
receitas as resultantes do pagamento de quotas dos actuais sócios. Como 
despesas prevêem-se despesas com materiais de divulgação, transportes/ 
deslocações e telecomunicações (correios e telefones) e comissões bancárias. 

 

Designação Saldo inicial Crédito Débito 

Saldo que transita de 
2011 

1.379,03€ 
  

 
 
Quotas 

  
1.000,00€  

 
Despesas 
Materiais de divulgação 

 

 1.000,00€ 
 
Despesas 
Transportes/ 
Deslocações*

 

 

 1.000,00€ 
 
Despesas 
Telecomunicações 

 

 339,00€ 
 
Comissões Banco BPI 
 

 

 40,03€ 

 
 

A rubrica “Transportes/deslocações” diz respeito as despesas de transporte e 
combustível nas seguintes condições: 
 

 De qualquer elemento da direcção em missão em representação da 
AMPLOS, desde que justificado e aprovado pela direcção, em reunião 
da direcção; e desde que devidamente cabimentadas. 

 De um sócio da AMPLOS ou outra mãe/pai para apoio a mãe/ pai a 
necessitar de ajuda, desde que justificado e aprovado pela direcção, 
em reunião da direcção; e desde que devidamente cabimentadas. 
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 De um sócio da AMPLOS ou outra mãe/pai para acções de formação 
e/ ou reuniões com outras organizações, desde que justificado e 
aprovado pela direcção, em reunião da direcção; e desde que 
devidamente cabimentadas. 

 
 

 
 
 
 
Pela Direcção, 
 

 
Presidente da Direcção 
Margarida Lima de Faria 

 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2012. 


