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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2016
Este documento serve o propósito de apresentar as iniciativas desenvolvidas pela Casa
Qui, correspondentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A sua
estrutura encontra-se disposta por ordem cronológica.
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Candidatura a Apoios
PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE 0,5% DO IRS
A Casa Qui submeteu em 2015 o requerimento de benefício fiscal da consignação de quota
de IRS e o requerimento de isenção definitiva do IRC. Em 2016 a Casa Qui recebeu a
confirmação de atribuição de consignação de 0,5% do IRS a ter efeitos a partir da Declaração
de IRS referente a 2016. Este direito à consignação é automaticamente renovado nos anos
seguintes.
SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE
Em março ocorreu uma reunião presencial com a Sr.ª Secretária de Estado, Catarina
Marcelino, para expor as preocupações e necessidades de resposta da Casa Qui à juventude
LGBTI. Foi acordada a submissão de uma proposta de criação de um Gabinete de Apoio à
Vítima especializado para a Juventude LGBTI. A mesma foi submetida em agosto, confirmada
a sua aceitação em setembro e assinada a Carta de Compromisso a 22 de novembro. O
Gabinete de Apoio à Vítima para a Juventude LGBTI iniciou atividade a 1 de dezembro.
PORTUGAL 2020
A 31 de março submeteu-se para candidatura a financiamento ao programa de Apoio
Financeiro e Técnico a Organizações da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos (POISE-36-201521), um projeto intitulado “EdSex= : Promover a Igualdade Através da Educação Sexual” na
área da igualdade de género, orientação sexual e identidade/expressão de género e
educação sexual. O mesmo pretende capacitar a Casa Qui com conhecimento do terreno
através de um estudo de diagnóstico, a construção de redes de colaboração e sensibilização
com a comunidade escolar através de ações de sensibilização e produzir o primeiro guião de
boas práticas na temática da igualdade de género destinado exclusivamente à área curricular
da Educação Sexual. A aprovação do financiamento foi recebida no final de outubro e o
projeto iniciado a 1 de dezembro.
JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR
A Junta de Freguesia do Lumiar deu continuidade ao apoio permanente à Casa Qui por via
da cedência de sala para Assembleias Gerais da associação.
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Foi reconfirmado o acordo para usufruto como sede de um bloco no edifício anexo à nova
sede da Junta de Freguesia de Lisboa com a contrapartida da Casa Qui de oferta do projeto
de arquitetura de reabilitação de todo esse mesmo edifício anexo, pela onoff arquitectos,
em donativo de prestação de serviços à Casa Qui. A nova sede da Casa Qui terá dois pisos,
um gabinete técnico, um gabinete de psicologia e um gabinete de atendimento. Prevê-se a
instalação do Serviço de Psicologia e do Gabinete de Apoio à Vítima da Casa Qui nesse
espaço. O projeto de arquitetura foi fechado no final do ano, com início das obras previsto
para janeiro de 2017. A inauguração encontra-se prevista para entre o verão e o outono de
2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
O apoio por via de cedência de espaço temporário para a Casa Qui pela Vereação dos Direitos
Sociais foi confirmado. A utilização de uma sala para consultas do Serviço de Psicologia da
Casa Qui, com acesso adicional a um posto de trabalho em gabinete de trabalho, foi iniciada
em maio na Casa dos Direitos Sociais. Foi efetuado posterior contacto, em agosto, para
alargamento de um posto de trabalho para três postos de trabalho, para permitir a instalação
da equipa do Gabinete de Apoio à Vítima e da equipa do Projeto “EdSex=”. Esta utilização
efetivou-se em dezembro.
Foram mantidos contactos com a Chefe de Gabinete da Vereação dos Direitos Sociais
responsável pela rede de Creches B.a.B.á e confirmada a informação que só até ao final de
2017 serão construídas as novas creches da rede para abertura em 2018. A Casa Qui manterse-á atenta e informada para proceder à candidatura para gestão de uma destas creches em
devido tempo, apresentando em conjunto o seu projeto pedagógico inovador.

Campanhas e Donativos
CAMPANHA DE DONATIVO “AJUDE A MOBILAR A CASA QUI”
Foi mantida ativa a campanha de donativos iniciada durante a época de Natal de 2015
referente à necessidade de mobilar a futura nova sede da Casa Qui, com oportunidade para
oferta de uma prenda social.
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CAMPANHA DE DONATIVO “FUNDO SOCIAL DE PSICOLOGIA”
Foi iniciada uma campanha permanente para angariação de fundos para oferecer consultas
a custo zero a quem recorra ao Serviço de Psicologia sem qualquer meio próprio. Em 2016
angariou-se 110€ dos quais 90€ foram utilizados em 9 consultas.

Imagem e Comunicação
PÁGINA DO FACEBOOK
A página do Facebook da Casa Qui foi dinamizada com artigos relativos à temática,
divulgação de eventos relevantes e com informação pertinente da própria Casa Qui, tendo
1144 gostos da página à data de 31 de dezembro.
FACEBOOK ADS
Foi promovida uma campanha de divulgação do Serviço de Psicologia da Casa Qui por via do
serviço Facebook Ads em Maio. Foram investidos 10€ que originaram 7156 visualizações.

Execução de Projetos
PROJETO “EDSEX= : PROMOVER A IGUALDADE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO SEXUAL”
Foi iniciada a execução deste projeto financiado pelo POISE/Portugal 2020 a 1 de dezembro
com a contratação do recurso humano para coordenação do mesmo. Este projeto pretende
capacitar a Casa Qui com conhecimento do terreno através de um estudo de diagnóstico, a
construção de redes de colaboração e sensibilização com a comunidade escolar através de
ações de sensibilização e produzir o primeiro guião de boas práticas na temática da
igualdade de género destinado exclusivamente à área curricular da Educação Sexual. O
mesmo tem a duração de 24 meses.
GABINETE DE APOIO À VÍTIMA PARA JUVENTUDE LGBTI
Foi iniciada a execução deste projeto financiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania
e Igualdade, através de subvenção estatal, em dezembro, com a contratação dos recursos
humanos necessários para a formação da equipa técnica (uma coordenadora e uma técnica
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superior). Este gabinete presta apoio social, psicológico e jurídico a jovens LGBTI em situação
de violência familiar, violência no namoro, bullying na escola ou em situação de
crise/vulnerabilidade. O mesmo presta também apoio e consultoria a entidades que
trabalham com crianças e jovens e fornece ações de sensibilização sempre que necessário.

Comunicações e Workshops
WORKSHOPS SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO, VIOLÊNCIA NO NAMORO E BULLYING
HOMOFÓBICO/TRANSFÓBICO
A Casa Qui organizou, a 13 de abril, 4 workshops para alunos e alunas da Escola Secundária
da Sertã, por via do projeto escolar "Bússola".
1º SEMINÁRIO NACIONAL DE DISSEMINAÇÃO EM PORTUGAL DO PROGRAMA PESTALOZZI
A Casa Qui esteve presente neste seminário organizado, a 15 de abril, pela Direção Geral de
Educação em Lisboa, enquanto entidade com recursos humanos com formação Pestalozzi,
com vista a conhecer e trabalhar com outros agentes educativos na promoção da Educação
para os Direitos Humanos nas escolas, nomeadamente na área da igualdade de género.
WORKSHOP "ABRINDO CAMINHO PARA A IGUALDADE" - DIA DO ASSOCIATIVISMO JUVENIL
A Casa Qui efetuou, a 9 de maio, um workshop, em representação da FNAJ - Federação
Nacional de Associações Juvenis, na temática da igualdade de género, no "Dia do
Associativismo Jovem" do Instituto Português da Juventude e do Desporto em Braga. Este
workshop teve como objetivo também a submissão de medidas concretas na área da
igualdade para o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.
WORKSHOPS SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO E BULLYING HOMOFÓBICO/TRANSFÓBICO
A Casa Qui organizou, a 30 de abril, 2 workshops para alunos e alunas da Escola Secundária
Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, no âmbito das suas atividades da "Semana da Saúde".
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SEMINÁRIO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO TRANSVERSAL DO
SOMOS
A Casa Qui participou, a 20 de junho, na primeira sessão de trabalho de preparação da
Campanha de Sensibilização SOMOS da Vereação dos Direitos Sociais da Câmara Municipal
de Lisboa.

Outras Atividades
GRUPO DE TRABALHO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO DA CIG
A Casa Qui foi convidada a fazer parte do Grupo de Trabalho de Violência Doméstica e de
Género do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género,
iniciando a sua participação em abril. Neste grupo de trabalho teve oportunidade para
efetuar contributos essenciais na temática LGBTI no documento "Requisitos Mínimos da
Intervenção em Violência Doméstica e de Género". A Casa Qui foi a única associação da
temática presente e contribuinte nas reuniões de trabalho restritas.
AÇÕES DE FORMAÇÃO
A Casa Qui encontra-se numa situação privilegiada para colmatar a ausência de formadores
especializados para as ações certificadas "Formação em Orientação Sexual e Identidade de
Género" e "Formação de Profissionais da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência
Doméstica - Violência Doméstica entre Pessoas do Mesmo Sexo", financiadas no âmbito do
Portugal 2020. Tendo em mente esta oportunidade, atualizou-se em junho a página da Casa
Qui com testemunhos de quem já recebeu formação connosco.

Considerações Finais
As atividades desenvolvidas em 2016 visaram continuar a criação de uma estrutura
organizacional capaz de dotar a Casa Qui de competências humanas, financeiras e materiais
que cumpram os dispostos consagrados na sua missão.
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