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Este mês falamos de…                                     Pessoas LGBTI  
Serviços: 

Catálogo online 

Biblioteca Madalena Barbosa 

Biblioteca Digital 

Publicações CIG 

Arquivo Digital 

Boletim Informativo 

Repositório Prevenção Violência no 
Namoro 

Monografias  

Over the Rainbow? The road 
to LGBTI inclusion  
 

Autor: OECD 
 

Data: 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório que fornece uma visão abrangente 
sobre as leis nos países da OCDE que garantem 
tratamento igual para as pessoas LGBTI e sobre 
políticas complementares que podem ajudar a 
promover a inclusão LGBTI. 
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A long way to go for LGBTI 
equality 
 
 

Autor: Agência Europeia de Direitos  
Fundamentais (FRA) 
 

Data: 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório sobre inquérito realizado a 140.000 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero 
(LGBTI), em 2019, provenientes dos Estados-
Membros da União Europeia, Macedónia e 
Sérvia.  Em Portugal a amostra foi de 4.294 
pessoas. 
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Relatório da ECRI sobre     
Portugal 
 
Publicação: Council of Europe 
 

Autores: ECRI Secretariat Directorate 
General II - Democracy  
 

Data: 2018 
 
 
 

O relatório da ECRI (Comissão Europeia contra o  
Racismo e a Intolerância) centra-se em quatro 
temas comuns a todos os Estados-Membros: (1) 
Questões legislativas, (2) Discurso de ódio, (3) 
Violência, (4) Políticas de integração  
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Estudo sobre a discriminação 
em função da orientação   
sexual e da identidade de  
género  
 
 

Publicação: CIG, 2010 
 

Coleção: Estudos de género; 8 
 
 

O presente estudo aborda a discriminação em 
função da orientação sexual e da identidade de 
género com base na aplicação de um                   
questionário sobre as atitudes e representações 
sobre pessoas LGBT e com base na aplicação de 
um questionário e de entrevistas a pessoas 
LGBT em Portugal.  
 

(Acesso ao PDF na imagem - Clicar em “Mais 
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Guia para famílias de crianças 
com papéis e                       
comportamentos de género 
diverso 
 

Autor(es): AMPLOS  
 

Data: 2018 
 

O Guia pretende ser um apoio para famílias de 
crianças que se expressam em termos de  género de 
formas não esperadas. Apresenta algumas ideias e 
reflexões em torno de perguntas frequentes sobre 
esta temática e disponibiliza diferentes recursos 
para o seu  esclarecimento. 
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Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género 

Centro de Informação e Documentação de Lisboa: cid@cig.gov.pt                        Centro de Informação e Documentação do Porto: cdoc.cignorte@cig.gov.pt 

              Telf:  217 983 000                          Telf: 22 207 43 70  
 

 

No caso de não ter interesse em receber esta publicação e para quaisquer pedidos relacionados envie uma mensagem para: cid@cig.gov.pt  

Campanha #DireitosLGBTIsãoHumanos  

 

Nos últimos anos têm vindo a surgir em Portugal alterações legais que pretendem diminuir 
a discriminação baseada na orientação sexual e/ou na identidade de género. Há dois anos 
entrou em vigor a Lei n.º 38/2018 de 07 de agosto que estabelece o direito à autodetermi-
nação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características    
sexuais de cada pessoa: protege as pessoas trans e intersexo; simplifica procedimentos no 
registo civil; elimina o requisito de diagnóstico médico  e permite mudança a menores a 
partir dos 16 anos (através de representantes legais). 

Contudo, as pessoas LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais), ou não-
heterossexuais, continuam a ser vítimas de violência, discriminação, estigmatização e outras 
violações de direitos humanos com base na sua orientação sexual ou identidade de género 
ou devido à forma como estas poderão ser percecionadas por outros ou ainda por           
defenderem direitos humanos relacionados com género e sexualidade. 

Conheça, nesta edição, as publicações e outros materiais sobre esta temática. Boas leituras!  

Como forma de assinalar os dois anos após a                     
implementação da Lei nº 38/2018, de 7 de agosto,     
promoveu-se à divulgação, nas redes sociais, da            
campanha #DireitosLBTIsãoDireitoHumanos”, que   
pretende dar voz às pessoas LGBTI, em especial na  
defesa dos direitos das pessoas trans. 

Conheça as publicações aqui. 

Aceda aos materiais da campanha  aqui. 

Policiamento de Crimes de 
Ódio contra pessoas LGBTI 
 

Formação para uma resposta policial 
profissional 
 
 

Publicação: Council of Europe 
 

Autores: Joana Perry e Paul Franey 
 

Data: 2019 
 

A polícia é frequentemente o primeiro ponto de 
contacto para muitas vítimas de crimes de ódio. 
Este manual foi elaborado para formadores 
policiais, investigadores, agentes de crimes de 
ódio e polícias, para desenvolver habilidades 
essenciais na identificação e investigação de 
crimes de ódio contra pessoas LGBTI. 
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Sabia Que...  

http://www.facebook.com/comissaoparaacidadaniaeigualdadedegenero
https://twitter.com/CIG75687895
https://www.youtube.com/user/CIGTV?reload=9
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&pesq=3C:/Users/rpereira/Documents/As%20minhas%20origens%20de%20dados
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBiblioteca
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1800BDB09EDB45D79BB1D3055AC92F3A&option=SobreBibliotecaDig
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=A00F49F303C9422EBDE7AEA24773B982&option=Publica%C3%A7%C3%B5es%20CIG
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/archive/Catalog/winlib.aspx?skey=AC06A127F5EE420682A37E98D783FD9D&option=Arquivo%20Hist%C3%B3rico
https://www.cig.gov.pt/servicos/centro-de-informacao-e-documentacao/
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1D5CC87426B34A78B22D1AF65E33E4DF&option=generic2
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlib.aspx?skey=1D5CC87426B34A78B22D1AF65E33E4DF&option=generic2
mailto:cid@cig.gov.pt
https://dre.pt/application/file/a/115933758
https://www.facebook.com/hashtag/direitoslgbtis%C3%A3ohumanos
https://www.cig.gov.pt/acoes-no-terreno/campanhas/campanha-direitoslgbtisaodireitoshumanos/
http://bit.do/Crimes-de-odio
http://bit.do/Criancas
http://bit.do/Discriminacao
http://bit.do/ECRI
http://bit.do/Long-way-to-go
http://bit.do/Over-the-rainbow
https://www.pordata.pt/portugal/casamentos-16-217641
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

