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Introdução 

A 6 de Junho de 2009 o projecto da AMPLOS é apresentado, pelos seus 
fundadores Margarida Faria e Paulo Pereira em Lisboa, no centro LGBT,  numa 
reunião da rede ex aequo perante uma audiência de cerca de 20 jovens e na 
presença do Paulo Côrte-Real (presidente) e Sara Martinho (vice-presidente) 
da ILGA-Portugal. 

Porque nesse primeiro texto de apresentação estão os princípios que 
nortearam a criação desta Associação, e porque consideramos importante que 
seja mantida uma coerência de propósitos, é com base nessa manifestação de 
vontades, inicial, que elaborámos o presente Relatório de Actividades. 

Quem somos: 
Somos um grupo de pais que se propõe lutar por uma sociedade mais justa, 
opondo-nos a todas as formas de discriminação.  
Queremos ser um grupo de pais que se oiçam, esclareçam, acompanhem. 
Queremos ser uma plataforma de informação e de apoios especializados 
dando resposta às diferentes necessidades (individuais ou sociais) dos pais. 
Queremos constituir um grupo de acção cívica ao lado dos nossos filhos e de 
todas as organizações que defendem os seus direitos. 
 

Como pensamos fazê-lo: 
Procuraremos locais e momentos de encontro periódico, à medida da 
dimensão e situações que forem surgindo. Destes contactos se seguirão 
outras formas de acção dependendo das ideias que nascerem no interior do 
próprio grupo. Procuraremos marcar de alguma forma presença em todas as 
formas de encontro que digam respeito a esta causa. 
 
Excerto do texto apresentado a 6 de Junho de 2009 
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1. Quem somos. 
 
Oficialização da constituição da Associação 
 

� A apresentação pública da AMPLOS aos pais, amigos e às  
organizações teve lugar na Livraria Ler Devagar- espaço LX- Factory em 
Lisboa a 10 de Outubro de 2009. Essa é a data que celebramos tendo 
dado início à AMPLOS. 

 
� A AMPLOS foi oficialmente legalizada como AMPLOSIG no dia 20 de 

Abril de 2010, no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, sendo essa a 
data que passará a constar em todos os documentos oficiais. 

 
� A AMPLOSIG está sediada na Rua Eça de Queirós 13-1º, freguesia de 

Coração de Jesus, concelho de Lisboa, sede da APF – Associação para 
o Planeamento da Família. 

 
� Na sequência da legalização realizou-se a 1ªAssembleia Geral de 

Sócios, electiva, em 12 de Junho de 2010, na sede da Associação, na 
qual se elegeram os órgãos sociais e se aprovou o seu Regulamento 
Interno. 

 
� Realizaram-se duas reuniões da Direcção da AMPLOSIG: a 07.07.10 

em Lisboa e a 13.11.10 no Porto. 
 

� A AMPLOSIG iniciou Actividade após registar-se na Direcção-geral dos 
Impostos a 29 de Junho de 2010. 

 
� Em Julho de 2010, a AMPLOSIG passou a integrar a Associación 

Internacional de Famílias por la Diversidad Sexual AFIDS – 
confederação de associações congéneres de países latino-americanos e 
de língua portuguesa (que conta com 23 países da América Latina, 
Espanha e Brasil), desde 29 de Julho de 2010. A AFDS integra a ILGA 
Europa desde Outubro de 2010. 

 
 
2. Quantos somos. 
 

� Sócios: estão inscritos na AMPLOSIG 30 sócios. 
 

� Contactaram e são apoiados pela AMPLOSIG cerca de 55 pais e mães 
das regiões de Lisboa e Porto. 

 
� Os pais e mães apoiados AMPLOSIG residem em Lisboa, Porto, Vila 

Real, Póvoa do Varzim, Felgueiras, Castelo Branco, Benedita. 
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Gráfico 1 – Evolução do número de pais e mães que pediram apoio à AMPLOS de  Outubro de 2009 a  
Dezembro de 2010 
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[Por ser esse o nome de divulgação pública da AMPLOSIG, utilizaremos a designação 
“AMPLOS” no texto que se segue.] 

 
Os pais que contactaram a AMPLOS fizeram-no: 

 
� Por e-mail. 
� Por telefone. 
� Aparecendo nos Encontros de Pais. 

 
 

3. Um grupo de pais que se oiçam esclareçam acompanhem 
 

3.1. Encontros de pais e dinâmicas de grupos de inter-ajuda 
 

� Desde Outubro de 2009 realizaram-se 10 Encontros de Pais: 5 em 
Lisboa e 5 no Porto. Oito destes Encontros ocorreram no ano de 2010.  

� Em Outubro e Novembro celebrámos em Lisboa e no Porto o 1º 
aniversário da AMPLOS numa sessão organizada por jovens/filhos. 

 
 
                  Quadro 1 - Encontros de pais  

Data Local Tema Convidados 
 

 
10 de 
Outubro 

 
Lisboa 

 
Apresentação pública da 
AMPLOS 

ILGA- rede ex aequo – 
Grupo Identidade XY - 
GRIT 

      
        
12 de 
Dezembro 

 
 
Porto 

 
Apresentação pública da 
AMPLOS 

 
ILGA- rede ex aequo – 
Grupo Identidade  XY  

  
 
23 de 
Janeiro 

 
Lisboa 

 
Homossexualidade – 
evolução do conceito, da 
sua representação e do 
movimento LGBT 

 
 
Pedro Frazão (psicólogo) 
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27 de 
Março 

Porto Conversa com pais Gabriela Moita (psicóloga) 
 

 
17 de Abril 

 
Lisboa 

 
Escola segura: bullying 
homofóbico 

Carla Moleiro (psicóloga) 
– Belmiro Pimentel 
(agente da PSP)– rede ex 
aequo e ILGA 

 
8 de Maio 

 
Porto 

 
AMPGYL – Family 
Acceptance Project 

Carmé Rabada 
(presidente da AMPGYL). 
Albert Arcaróns 
(presidente da AFIDS) – 
Caitlin Ryan (sexóloga) – 
Luis Perelman (sexólogo) 

 
12 de Junho 

 
Lisboa 
 

1ª Assembleia Geral de 
sócios 

 
----- 

 
18 de 
Setembro 

 
Porto 

Filme “Prayers for Bobby”  
----- 

 
16 de 
Outubro 

 
Lisboa 

1º Aniversário da 
AMPLOS – Lisboa – 
Apresentação de slides e 
Filme Due Volte Genitore 

 
Filhos 

 
14 de 
Novembro 

 
Porto 

1º Aniversário da 
AMPLOS – Porto – 
Apresentação de slides e 
Filme Due Volte Genitore 

 
Filhos 

 
 

� Todos os encontros foram seguidos de uma sessão aberta (nas quais 
participaram amigos e pessoas interessadas em conhecer a AMPLOS) 
para as quais convidámos psicólogos (Pedro Frazão, Gabriela Moita, 
Carla Moleiro); organizações (ILGA, rede ex aequo, GRIT, Não-te- 
prives, Grupo I-X/Y, Mica-me).  

� Numa sessão que teve lugar no Porto participaram representantes da 
AMPGYL-Catalunha e da AFIDS (Associação Internacional de Famílias 
pela Diversidade Sexual) que vieram acompanhados pela psicóloga 
norte americana Caitlin Ryan e pelo sexólogo mexicano Luis Perelman. 
Estes últimos apresentaram o projecto “Family Acceptance Project” 
sobre a importância da aceitação da família na prevenção de problemas 
psicológicos dos jovens.  

� Numa sessão que teve lugar no Porto, projectámos um filme seguido de 
debate.  

� Nas sessões comemorativas do 1º aniversário da AMPLOS (realizadas 
em Lisboa e no Porto) foi projectada uma sequência de slides 
acompanhada por entrevistas gravadas, feita por Catarina Pereira e 
Simone Kessler, assim como excertos de um filme realizado pela 
associação de pais Agedo italiana em parceria com a AMPGYL 
espanhola e apoio da Comunidade Europeia. Estas sessões foram 
totalmente organizadas por um grupo de jovens filhos de elementos da 
Direcção da AMPLOS e por outros jovens que vieram oferecer-lhes a 
sua colaboração. 
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3.2. Contactos individualizados entre pais 
 

� Ao longo do ano a AMPLOS recebeu vários pedidos de apoio de pais 
(sobretudo mães). Em todos os casos foi dada resposta. Depois deste 
primeiro contacto a grande maioria desses pais participaram em 
Encontros de Pais da AMPLOS. 

� Trocaram-se centenas de e-mails. 
� Desde Setembro de 2010 que foram reservadas as 6ª feiras de tarde 

(das 14h às 19h) para apoios individuais na sede da AMPLOS em 
Lisboa. Temos feito os possíveis para que duas mães estejam sempre 
disponíveis na sede da AMPLOS nesses dias para atendimentos 
telefónicos e apoios presenciais. 

 
 

4. Uma plataforma de apoios especializados dando resposta às 
diferentes necessidades dos pais. 

 
� Alguns pais e mães que nos contactaram foram por nós encaminhados 

para psicólogos (de Lisboa e Porto). No total encaminhámos cinco pais 
(dois casais e uma mãe). A resposta foi mais eficaz no Porto do que em 
Lisboa. Este é um dos problemas para o qual ainda temos falta de 
respostas. 

� Também pediram apoio à AMPLOS sete jovens/ jovens adultos de 
idades compreendidas entre os 17 e os 34 anos. Dois destes jovens 
receberam apoio psicológico por indicação da AMPLOS, na região de 
Lisboa. 

 

5. Uma plataforma de informação 
 

5.1. Blogue/site – AMPLOS 
 
Desde Setembro de 2009 que a AMPLOS mantém diariamente um blogue 
“Amplos-bring out” que funciona como um site de divulgação.  
 
Estatísticas do blogue: 
 

� Número de visitantes até 31 de Dezembro: cerca de 30 000.  
� Média de 60 visitantes diários. 
� No ano de 2010 introduziram-se 379 novos posts, aumentando o arquivo 

total do blogue para 467 posts.  
� Fez-se upload de 422 imagens. 
� O dia mais visitado foi o dia 25 de Abril (na sequência de uma 

reportagem da SIC transmitida nesse dia) com 706 visitas.  

 

5.2. Materiais impressos 
 

� Foram produzidos três desdobráveis de divulgação rápida/ económica – 
“Transexualidade” – “Respostas a Perguntas de Pais sobre 
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Homossexualidade ou Bissexualidade de um Filho ou Filha” – 
“Respostas a Perguntas de Jovens sobre ser gay, lésbica ou bissexual e 
como revelar a pessoas próximas”. 

� Foram impressos três folhetos –“Perguntas Frequentes” – “Quando o 
seu Filho lhe diz que é Gay” – “AMPLOSIG”, com o apoio da 
ORIFLAME-Portugal. 

 
5.3. Outros materiais 

� T-shirts 
� Faixa Marchas Pride. 

 
5.4. Participação em conferências e colóquios 

Em Portugal:  
�  A 6 e 7 de Maio de 2010 - no ISCTE – Departamento de psicologia - com 

comunicação: “AMPLOS: uma associação de mães e pais pela liberdade de 
orientação sexual”. 

� A 11 de Maio de 2010 – no Picoas Plaza – Conferência Contra a 
Homofobia: identificar e Combater a Discriminação contra Pessoas LGBT 
em Portugal – organizada pela Comissão para a Igualdade de Género, com 
comunicação: “A AMPLOS”. 

� A 24 de Maio -Na Faculdade de Medicina de Lisboa - Hospital de Santa 
Maria a convite da associação de estudantes de medicina com 
comunicação com comunicação: Homossexualidade e Discriminação na 
Infância e Adolescência – a Família 

� A 18 de Novembro de 2010 nas “3ªs Jornadas de Prevenção do Suicídio” 
na Universidade Católica do Porto com comunicação em co-autoria com o 
psicólogo Pedro Frazão. 

  
No estrangeiro  

� 14 a 16 de Junho em Besançon, França – Coloque International Education 
et Homophobie – com comunicação: AMPLOS.  

� 24 a 26 de Setembro de 2010 em Santiago do Chile a convite da 
Associación Internacional de las Familias por la Diversidad Sexual na 4ª 
Convenção Famílias pela Diversidade Sexual com associações congéneres 
de 23 outros países (da América Latina, Brasil e Espanha) com 
comunicação “AMPLOS - Associación de Madres y Padres por la Libertad 
de Orientación Sexual e Identidad de Género”. 

 
 
5.5. Presença na comunicação social 
 

� 10.10.10 - Agência Lusa – 1º aniversário da AMPLOS. 
� 27.06.10 – TVI – “Por Vergonha de Amar” – jornalista Ana Leal. 
� 09-03.10 - Jornal Público – “Não Podíamos Ser Cúmplices da Ideia de 

Uma Educação Contra a Liberdade” – jornalista Paula Torres de 
Carvalho. 

� 25.03.10 - TVI – As Tardes da Júlia – jornalista Júlia Pinheiro. 
� 13.02.10 -“Sim Somos Gays” – Expresso – Revista Única – jornalista 

Bernardo Mendonça. 
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� 10.02.10 – Jornal Público – “Tradicional e Não Tradicional” – Jornal 
Público – Família Mateus – jornalista Alexandra Lucas Coelho. 

� 22-06-10 – Europa Entrevista – Rádio Europa – jornalista Mónica 
Peixoto. 

� 25.04.10 - “Associação ajuda famílias a lidarem com homossexualidade 
dos filhos” – jornalista – jornalista Sofia Barciela. 

� 25.04.10 –  Reportagem incluída no Jornal Nacional  da TVI. 
� 09.03.10 - “Não podíamos ser cúmplices da ideia de uma educação 

contra a liberdade” – Jornal Público – jornalista Paula Torres Carvalho. 
� - “As Cores do Arco-Íris” – A AMPLOS “ Programa Contrastes - RTV – 

Porto  
� 10.12.09 – “Como viver com filhos gays” –  Revista Visão –.jornalista 

Clara Soares. 
� 10.10.09 – “AMPLOS, uma nova associação pela liberdade de 

orientação sexual – Público on line – jornalista Paula Torres de 
Carvalho”.  

� 08.01.10- SIC – Jornal da Tarde – Entrevista em directo com Margarida 
Faria. 

� 13.11.09 - RTP1 Programa “Prós e Contras” – “Sim ou não ao 
Referendo” – jornalista Fátima Campos Ferreira. 

� 08.08.09 - “Ajudar as Famílias a Sair do Armário”- Diário de Notícias –.   
jornalista Fernanda Câncio. 

 
 

6. Um grupo de acção cívica ao lado dos nossos filhos e de 
todas as organizações que defendem os seus direitos 

 

6.1. Colaboração com outras organizações LGBT 
 
Colaborámos com a rede ex-aequo: 

� Ciclo de cinema LGBT. 
� Reunião do núcleo de Cascais. 
� Reunião do núcleo de Aveiro – Universidade de Aveiro. 
� Reunião do núcleo de Aveiro – semana da Diversidade. 
� Acampamento de Verão 2010. 
� Tertúlia sobre a Lei da Identidade de Género no Centro LGBT. 

 
Colaborámos com a Associação ILGA-Portugal: 

� Formação de voluntários no Porto, participação de uma mãe da 
AMPLOS – Clarisse Monteiro. 

� Formação de voluntários para linha de atendimento telefónico, 
participação da voluntária da AMPLOS – Aline Afonso. 

 
Com a CIG – Comissão para a Igualdade de Género 

� Carrinha da Diversidade – divulgação de materiais da AMPLOS. 
� Feira da Diversidade – comemoração do Dia Mundial contra a 

Homofobia – organização da CIG – Picoas Plaza – Lisboa. 
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Participação nas Marchas e Arraial Pride e outras manifestações públicas: 
 

Em Portugal:  
� 11.12.10 - Numa vigília no Dia Mundial dos Direitos Humanos – 

organizada pela rede ex aequo – Largo Trindade Coelho - Lisboa. 
� 27.06.10 - No Arraial Pride de Lisboa. 
� 19.06.10 - Na Marcha do orgulho LGBT de Lisboa e do Porto. 
� 08.01.10 - Na manifestação de celebração da aprovação da lei do 

casamento civil para pessoas do mesmo sexo frente à Assembleia da 
República - Lisboa. 

_______________________________ 
Ainda: 

� 13.08.10 – Isabel Mateus e Joana Almeida reuniram com a Geyglicia, a 
assistente do deputado europeu Rui Tavares – vice-presidente do 
intergrupo parlamentar LGBT no Parlamento Europeu. 

� 31.05.10 - Num almoço a convite do Primeiro Ministro no qual esteve 
igualmente presente a ILGA Europe, a ILGA Portugal, a rede ex aequo e 
Opus Gay, no dia da publicação da lei do casamento entre pessoas do 
mesmo sexo no Diário da República.  

 
No estrangeiro: 

� 25.11.10 - Na Marcha Pride de Santiago do Chile. 
 
7. Mecenato – contactos com empresas 
 
� ORIFLAME-Portugal subsidiou a edição de folhetos de divulgação. 
� Empresa de Design “Rumor de Nuvens” – desenhou o logótipo e materiais 

gráficos de divulgação. 
� Início de elaboração de um portfolio para angariação de mecenato feito por 

um grupo de estudantes do Porto. 
 
 
 
 

 
A Presidente  
Margarida Faria 
 
 
Lisboa, 30 de Janeiro de 2011 
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RELATÓRIO DE CONTAS – 2010 
 
A AMPLOSIG só inicia a sua Actividade a 20 de Abril de 2010, logo o presente 
balancete de contas reporta-se unicamente ao período que medeia entre esta 
data e 31 de Dezembro de 2010.   
 
A AMPLOSIG teve como única receita as quotas dos seus associados, e 
donativos. As despesas respeitam as custas da sua legalização e despesas de 
CTT. 
 
A AMPLOSIG termina o ano com um saldo positivo de 983,35€.            
 
 

Designação Crédito Débito Saldo 

 
 
Quotas 

 

1.170,00€ 

   
 
Donativos 
 

235,00€ 

   

 
Despesas 

 

 

172,25€ 

  

 
Comissões 
Banco BPI 
  

31,65€ 

  

 
Saldo 

  

 

983,35€ 

 

 
 
Lisboa, 30 de Janeiro de 2011 


