
CASA: pela 
Universalidade do 
Direito à 
Felicidade 
DESDE 2009 

O Passado, o Presente e a Visão de Futuro da                               

CASA – Centro Avançado de Sexualidades e Afectos                                       

na promoção e na defesa dos Direitos Humanos 

 

 

  

CASA – Centro Avançado de 
Sexualidades e Afectos 
   
N.º de tel. 918444828 
 

Rua de Santa Catarina, 
1538 
4000-448 Porto 
 

http://www.ass-casa.com/ 
geral@ass-casa.com 

    



 
 

Índice 
    

 

Pela Universalidade do Direito à Felicidade ____________________ 1 

Súmula Descritiva __________________________________________ 5 

Nota Final ________________________________________________ 32 

Informações de Contacto da CASA __________________________ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Associação CASA 

Centro Avançado de Sexualidades e Afectos 

 

Rua de Santa Catarina n.º 1538 ∙ 4000 – 448 Porto ∙ Portugal· 
(00351) 918 444 828 ∙  geral@ass-casa.com ∙ www.ass-casa.com                 Página 1 de 35 
 

Pela Universalidade do Direito à 

Felicidade 

A CASA - Centro Avançado de Sexualidades e Afectos - é uma 

Organização Não-Governamental (ONG), uma Associação sem fins 

lucrativos, registada em escritura notarial a 3 de Setembro de 2009, 

com Sede Nacional no Porto, num edifício de três pisos localizado 

na Rua de Santa Catarina, Nº 1538, aberta ao público durante os 7 

dias da semana, todas as semanas do ano. 

 

Foi criada por um conjunto de pessoas que, emanando da 

Sociedade Civil, se juntaram para trabalhar, em regime de total 

voluntariado, na difícil e complicada área das Sexualidades e dos 

Afetos. 

Rege a sua filosofia de funcionamento por uma Carta de Intenções, 

propositadamente incluída e especificada em escritura notarial, 

onde se inscrevem as suas principais linhas orientadoras, a saber: 

Promover a Igualdade de Género 
As Desigualdades Sociais de Género que vivenciamos diariamente 

provêm dos estereótipos culturais baseados no binómio 

Estatuto/Papel do que se espera socialmente do Homem e da 

Mulher, enquanto tal. Ninguém nasce com estes estereótipos, 

sendo-nos transmitidos na infância e sedimentados ao longo da 

adolescência, da juventude e estratificados na adultícia pela 

Sociedade. 

Enquadrada na luta pelos Direitos Humanos, a promoção da 

Igualdade de Género visa conseguir a mudança, da narrativa e a 

jusante, da realidade, nos cenários político, escolar, religioso, 

laboral, económico, familiar, social e pessoal, no sentido da 

desconstrução dos constructos sociais associados a ambos os 

géneros e na reconstrução de papéis, mais justos e igualitários. 

Combater Todos os Atos de Discriminação 
Agimos com o intuito de informar, formar, denunciar, apoiar, 

dialogar e exigir uma Sociedade Não-Discriminatória e Inclusiva 

perante as diferenças de raça, de sexo, de idade, de orientação 

“A CASA 

trabalha 

diretamente 

com 

populações 

socialmente 

mais 

vulneráveis, 

como as 

pessoas 

portadoras de 

VIH/SIDA, 

pessoas LGBT 

(Lésbicas, 

Gays, 

Bissexuais e 

Transgénero), 

pessoas com 

Deficiências, 

pessoas Mais 

Velhas, 

pessoas vítimas 

de todo o tipo 

de violências, 

nomeadamente 

sexual e 

pessoas em 

situação de 

Prostituição, 

entre outras 

pessoas, 

publicamente 

consideradas 

“normais”.” 
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sexual, de identidade de género, de ideologia, de crença ou 

qualquer outra característica, incluindo as consequentes à doença 

e/ou à incapacidade. 

A CASA trabalha direta e permanentemente com populações 

socialmente mais vulneráveis, como as pessoas portadoras de 

VIH/SIDA, pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgénero), pessoas com Deficiências, pessoas Mais Velhas, 

pessoas vítimas de todo o tipo de violências, nomeadamente 

sexual e pessoas em situação de Prostituição, entre outras 

pessoas, publicamente consideradas “normais”. Combatemos, nas 

ações que implementamos e na Pedagogia que efetuamos, a 

Homofobia, a Bifobia e a Transfobia, defendendo, essencialmente, 

que todos acedam à Felicidade e ao bem-estar nas relações psico 

afetivas. Precisamente por isso e também para isso a CASA tem 

como seu lema incontornável, até porque propositadamente 

consignado na escritura notarial de constituição a  

UNIVERSALIDADE DO DIREITO À FELICIDADE! 

Denunciar Todas as formas de Violência 
A Violência Doméstica sobre a Mulher e o Abuso Sexual de 

Menores, entre outras, são realidades conhecidas e socialmente 

existentes, com as quais os profissionais da CASA trabalham 

diariamente. Contudo, o espetro de atuação dos técnicos da CASA 

é mais amplo, estendendo-se para a Violência nas Relações, 

incluindo a Violência no Namoro, a Violência Doméstica exercida 

sobre o Homem e a Violência entre casais do mesmo sexo, cuja 

denúncia acarreta uma dupla discriminação. 

Se muitos agressores na idade adulta foram vítimas de Violência 

em casa ou testemunharam Violência entre os pais, muitas vítimas 

na idade adulta foram-no cedo, também, na infância e na 

adolescência, tendo sofrido, inclusive, Bullying. A CASA defende a 

criação de um Plano Nacional Contra o Bullying, à semelhança dos 

Planos Nacionais Contra a Violência Doméstica, a Mutilação 

Genital Feminina e o Tráfico de Seres Humanos, já implementados 

pelo Governo português. Mas um Plano Nacional Contra o Bullying 

coerente e, acima de tudo, consequente, que envolva a Escola 

enquanto laboratório das sociedades futuras e todos os agentes 

educativos até porque sabemos que nenhuma reforma educativa 

se torna eficaz e eficiente se for feita contra a Educação. 
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Apoiar e Fomentar várias Estratégias de Vivência 

dos Afetos 
Com todas as condicionantes económicas, sociais, políticas, 

religiosas e laborais, que a Modernidade impõe, as relações 

afetivo-sexuais e a dinâmica familiar do Portugal de hoje têm vindo 

a apresentar novos desafios e a lançar novas questões no que 

concerne à sua resolução. Ser Feliz numa relação obriga a um 

constante repensar da mesma e à criatividade, à capacidade 

negocial e ao diálogo, como nunca foi necessário.  

Em todas as relações psico afectivas, das heterossexuais às 

homossexuais, ou seja, nas relações entre Pessoas, um dos 

objetivos principais da atuação dos profissionais da CASA é 

encontrar, juntamente com o/a utente ou com o grupo - 

dependendo do público-alvo da intervenção -, soluções que tornem 

a vivência dos Afetos e das Sexualidades mais consensual e 

saudável, sempre com o intuito de atingir a Felicidade. Como 

exemplo podemos citar a nossa inabalável defesa da Adoção e Co 

Adoção por casais do mesmo sexo ou ainda o facto de ser possível 

criar relações afetivas saudáveis com pessoas portadoras de HIV, 

apenas para elencar dois dos temas que à CASA se reportam. 

Exigir uma Disciplina de Educação Sexual na 

Escola 
Em todas as deslocações que a Equipa de Sexologia da CASA faz, 

quer às escolas de todo o País, no âmbito do Projeto “ISA” 

(Informação/Formação em Sexualidades e Afectos) quer às 

Faculdades, no âmbito do Projecto “Infap” (Informação, Formação, 

Apoio e Prevenção), continuamos a constatar que os/as alunos/as 

têm conhecimentos muito rudimentares no que diz respeito ao seu 

corpo, à vivência da sua própria sexualidade e das relações 

afetivo-sexuais que têm. Constatamos, permanentemente, a 

enorme iliteracia existente em Sexualidades e Afectos. 

Continuamos a defender, também por isso, a criação de uma 

Disciplina de Educação Sexual obrigatória em todos os graus de 

ensino, com avaliação, adaptada no programa e na carga letiva ao 

nível de formação, lecionada por Docentes que tenham feito 

formação Pós Graduada na área. É necessário que a Criança 

cresça em Cidadania, em Dignidade, em Igualdade, até como 

forma de prevenir todas as formas de discriminação e de 
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desigualdade, assim como todos os processos de violência, 

nomeadamente a Violência Doméstica e o Bullying. 

É necessário, é fundamental, que a Criança chegue a Jovem e, 

depois, a Adulto, como inabalável defensor da Inclusão ao invés da 

Integração, detentor de todos os princípios de Cidadania plena e 

consciente, até para que Portugal cresça em Maturidade Cívica, em 

Dignidade, em Democracia, em Igualdade, em Cidadania. 

 

Desde a sua criação a CASA tem anualmente, vetorizado o seu 

Plano de Atividades para uma vertente específica, sem prejuízo de 

todas as atividades permanentes que elabora desde a sua 

abertura. Desta forma e até ao presente, cada ano foi referenciado, 

especificamente, como: 

2009 - Inauguração,  

2010 - Instalação,  

2011 - Consolidação,  

2012 - Sustentação,  

2013 - Ampliação,   

2014 - Inovação. 
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Súmula Descritiva 

 

Como ONG formal que é, a CASA tem os seus Órgãos Sociais que 

são a Mesa da Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal, 

eleitos e com mandato quadrienal, tal como estipulam os seus 

Estatutos e o Regulamento Interno. A Direção, até por questões de 

organização, de funcionalidade e de ergonomia, encontra-se 

estruturada em Departamentos. 

Adicionalmente existe, ainda, o Conselho Consultivo que, não 

sendo um órgão eletivo, é um órgão de consulta da Presidência, 

constituído por personalidades convidadas, nacionais e 

estrangeiras. 

Há, também, o Conselho Nacional, estrutura prevista 

estatutariamente, mas não em exercício, que será o órgão que, 

futuramente, reunirá representantes das diversas delegações 

nacionais, à medida que estas forem sendo criadas. 

 

Departamento Social 
 

“Clínica da CASA” 

A CASA disponibiliza um Serviço de Consultas, a laborar desde 

Janeiro de 2011, com 4 especialidades: Medicina, Psicologia, 

Sexologia e Direito. Os especialistas das diversas áreas são 

voluntários e o público-alvo direciona-se, em primeira linha para 

Mulheres vítimas de Violência Doméstica, Crianças e Jovens 

vítimas de Abuso Sexual e pessoas com dificuldades na área das 

Sexualidades e dos Afetos e em última instância para a população 

geral.  

Os Especialistas trabalham gratuitamente mas aos utentes é 

solicitado o pagamento de uma Taxa de Responsabilização, de 

valor igual ao da Taxa Moderadora, com o intuito de 

responsabilizar os pacientes pelas consultas marcadas 
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previamente e, em simultâneo, como forma de ajudar, de alguma 

forma, à sustentabilidade financeira da CASA.  

Em 2011 foram efetuadas 211 Consultas.  

Em 2012 o número subiu para 408.  

Em 2013 o número de consultas foi de 802.  

No presente ano de 2014, só no primeiro semestre, já foram 

efetuadas 511. 

 

No total, até hoje, foram efetuadas na CASA, 1932 Consultas. 

 

Ceia de Natal na CASA 

Desde 2010 a CASA efetua, nas suas instalações, na Noite de 

Natal, a Ceia de Natal. Trata-se de uma celebração de verdadeira e 

sentida solidariedade inclusiva e pretende constituir um momento 

de são convívio, numa época de cariz fortemente emotivo.  

A Ceia de Natal na CASA é direcionada para as pessoas que, não 

por questões financeiras mas por questões de Sexualidades, não 

têm onde ou com quem celebrar o Natal. 

 

Vigília em Memória das Vítimas de VIH/SIDA – 

Contra a Estigmatização 

Desde 2009 a CASA realiza, na passagem de 30 de Novembro 

para 1 de Dezembro, aos primeiros minutos do dia 1, Dia Mundial 

de Luta Contra a SIDA, uma vigília que tem lugar na Avenida dos 

Aliados, no Porto, em frente à Câmara Municipal do Porto.  

Nesse dia a CASA acende 300 velas vermelhas, no chão da 

Avenida dos Aliados, especificamente posicionadas e que, em 

conjunto, simbolizam um grande laço vermelho, representando o 

logótipo mundial da Luta Contra o HIV/SIDA.  
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Com esta iniciativa pretende-se chamar à colação o HIV/SIDA e 

relembrar, de forma formal, séria e digna, todos aqueles e aquelas 

que foram vítimas desta doença. 

 

Semana Queer 

 
Já na sua 4ª edição, a Semana Queer, organizada pela CASA 

desde 2011, é o maior evento multicultural Queer realizado em 

Portugal, constituída por um conjunto de atividades polifacetadas, 

para todos os gostos, géneros e idades.  

Durante uma semana são apresentadas ao público um grande 

leque de atividades sócio-culturais, no âmbito das Artes, como a 

Cinemateca Queer, com a exibição diária de filmes de temática 

Queer, Tertúlias e Debates, sobre temas da atualidade, bem como 

Exposições de Fotografia, Sessões de Teatro e Ciclos de Poesia, 

envolvendo parcerias com Espaços Comerciais do Porto.  

A Semana Queer tem como objetivo promover uma cultura de Anti-

Discriminação e potenciar a Universalidade do Direito à Felicidade, 

trazendo o Porto à CASA e levando a CASA à Cidade.  

 

 

Marcha pela Igualdade – Contra a Discriminação e 

Agenda para a Igualdade 

 
A Marcha pela Igualdade - Contra a Discriminação representou o 

culminar da 4ª Semana Queer , de 2014. 

Desde a fundação da CASA que lidamos diretamente com as 

problemáticas das Sexualidades e dos Afetos das mais de 2000 

pessoas que já frequentaram o Serviço de Consultas, nas 4 

valências disponibilizadas (Medicina, Psicologia, Sexologia e 

Direito).  

Através do projeto “ISA” (Informação/Formação em Sexualidades e 

Afectos) chegámos já a mais de duas centenas de escolas de todo 

o país e percebemos as necessidades dos seus estudantes.  

Juntamente com todos os outros projetos da CASA, como o "Tudo 

Vai Melhorar", o programa televisivo "Sexualidades, Afectos e 

Máscaras" e a Revista ID’- Identidade temos chegado a diversos 

sectores da população com as mais díspares dificuldades.  
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No presente ano de 2014, com o continuar de todos os projetos no 

terreno e com a introdução das 3 novas vertentes da CASA, a 

saber, a Cooperação com África, a Cooperação com os Doentes 

Neuromusculares e a Cooperação com a Universidade do Porto, 

oficialmente protocolados, atingimos novos públicos específicos. 

Tal como tinha sido tornado público e constava do Plano de 

Atividades da CASA para 2014 foi realizada, a 5 de Julho, a 1ª 

Marcha pela Igualdade em Portugal, que apresentou à Cidade do 

Porto e ao País a Agenda para a Igualdade. Nela constam os 20 

grandes temas da área das Sexualidades e dos Afetos, que 

constituem a Agenda para a Igualdade e cuja visibilidade na 

Sociedade portuguesa é imperativo trabalhar.  

Neste sentido, o objetivo da Marcha pela Igualdade foi dar 

visibilidade, informar, consciencializar e colocar em debate público 

as temáticas que traduzem obstáculos à plena vivência das 

Sexualidades e dos Afetos, tendo por base, sempre, o princípio 

“major” da CASA, a "Universalidade do Direito à Felicidade".  

 

Da Agenda para a Igualdade fazem parte os 20 grandes temas a 

saber: 

- Lutar pela Universalidade do Direito à Felicidade; 

- Aceitação da Diversidade Sexual e Afetiva; 

- Exigir um Plano Nacional Contra o Bullying; 

- Exigir uma Disciplina de Educação Sexual na Escola; 

- Dar Visibilidade ao tema das Sexualidades nas Deficiências; 

- As Sexualidades e os Mais Velhos; 

- Combater a Homofobia; 

- Combater a Bifobia; 

- Combater a Transfobia; 

- Promover a Legalização da Prostituição; 

- Proibir e Combater o Abuso Sexual de Crianças e Jovens; 

- Exigir o Reconhecimento do Transformismo como Arte; 

- Prevenir, Denunciar e Combater a Violência nas Relações 

Afetivas; 

- Promover a Igualdade de Género; 

- Proibir e Combater o Assédio Sexual; 

- Lutar pelo Pleno Direito de Adoção por Pessoas do Mesmo Sexo; 

- Combater o Tráfico de Seres Humanos; 

- Proibir a Mutilação Genital Feminina; 

- Combater o Estigma às Pessoas Portadoras de VIH/SIDA; 

- Aceitação da Homossexualidade no Cristianismo. 
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A 1ª Marcha pela Igualdade foi criada e organizada pela CASA,  

 

Com os Apoios Oficiais de: 

   

Câmara Municipal do Porto,  

Fundação Porto Lazer  

Programa Nacional para a Infecção VIH/SIDA. 

  

Com as Parcerias com: 

 

Juventude Socialista (JS),  

Free Hugs,  

Missão Dulombi,  

Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares,  

Opus Gay, 

Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto 

 

Tendo como Apoiantes Nacionais: 

 

Plataforma Portuguesa das ONGD,  

Abraço 

Sindicato Independente de Professores e Educadores.  

 

Os Apoiantes Internacionais oficiais foram: 

 

It Gets Better Project (EUA),  

Red Line (Sérvia),  

LGL - Lithuanian Gay League (Lituânia),  

Thessaloniki Pride (Grécia),  

Queer Referate Graz (Áustria),  

Culture for Tolerance (Polónia)  

Youth Meetings (Áustria). 

 

A Marcha pela Igualdade apresentou 25 faixas, com todos os 

grandes temas e atravessou a Cidade do Porto terminando na 

Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal do Porto onde 

foi efetuado o discurso formal de apresentação da Agenda para a 

Igualdade. Posteriormente teve início um vasto programa de 

atividades lúdico-pedagógicas, sediadas no Edifício AXA, em plena 
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Avenida dos Aliados, que constituíram o Arraial Queer e que 

englobaram uma Exposição Fotográfica, designada 

“(Des)Igualdades”, uma sessão de Teatro, cujo tema abordava a 

Violência no Namoro, um Salão de Exposições com os diversos 

stands de todas as Instituições presentes, além de um espaço de 

lazer, com a atuação de diversos Dj’s convidados. 

Também porque esta iniciativa viu cumpridos e amplamente 

ultrapassados todos os seus objetivos de intervenção sociopolítica 

e teve a presença de 500 pessoas ao longo de todo o dia, passará 

a ser um evento anual da CASA, estando a ser estabelecidas 

negociações para que passe a integrar o programa de atividades 

oficiais, fixas, da cidade do Porto.  

Em 2015 será efetuada a 2ª Marcha pela Igualdade – Contra a 

Discriminação, com o intuito de que este movimento cresça e se 

fortaleça, com a base nuclear da defesa dos Direitos Humanos 

especificamente direcionada para as questões das Sexualidades e 

dos Afetos na Sociedade portuguesa.  

O balanço da 1ª Marcha pela Igualdade, já efetuado, irá ser 

apresentado, durante o mês de Setembro de 2014 na Assembleia 

da República, à Sub Comissão Parlamentar da Igualdade com a 

entrega da Agenda para a Igualdade, onde estão elencados todos 

os temas apresentados e os textos científicos que os sustentam e 

que consubstanciam o que defendemos serem as bases para uma 

Sociedade mais Inclusiva, pugnando pela Universalidade do Direito 

à Felicidade. 

 

Dia Nacional da Felicidade 

A CASA elaborou uma petição a solicitar à Assembleia da 

República a criação do Dia Nacional da Felicidade, que se encontra 

em fase de recolha pública de assinaturas, em duas vertentes: a 

presencial e a recolha pela Internet.  

Com esta petição pretende-se alertar para a necessidade de uma 

real Universalidade do Direito à Felicidade promovendo correntes 

de Economia do bem-estar.  

A Petição pode ser consultada/assinada em : 

http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=DNFe2011.  

http://www.peticaopublica.com/PeticaoVer.aspx?pi=DNFe2011
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Quando a petição for entregue na Assembleia da República terá 

início a segunda fase de recolha de assinaturas, a serem entregues 

no Parlamento Europeu, a propor a criação do Dia Europeu da 

Felicidade.  

Se a criação formal de um Dia da Felicidade não a garante, “de per 

si”, oficializa, todavia, a obrigatoriedade da sua prossecução.  

Não é impunemente que a ONU aconselha os governos dos seus 

países membros a usarem, cada vez mais, a expressão 

“Felicidade” nos seus discursos oficiais, até como forma da real 

integração do conceito “Felicidade” na Modernidade. 

 

Departamento de Informação e Divulgação 
 

Programa Televisivo “Vidas na CASA” 

Realizado e apresentado em 2010, foi um programa televisivo da 

autoria da CASA, apresentado semanalmente na Porto Canal, 

filmado integralmente na CASA e que, de forma séria e digna, 

abordou temas tão socialmente preocupantes, relacionados com as 

Sexualidades e os Afetos, como “A Violência Doméstica”, “A 

Prostituição”, “As Homossexualidades”, “A Educação Sexual”, “O 

Transformismo”, “A Transsexualidade”, entre muitos outros.  

Foram efetuados e transmitidos 15 episódios.  

Atualmente este Programa televisivo foi substituído pelo Programa 

“Sexualidades, Afectos e Máscaras”, o qual tem destaque próprio 

neste documento. 

 

Programa de Televisão “Sexualidades, Afectos e 

Máscaras” 

A 23 de Setembro de 2007 foi inaugurado um novo espaço 

informativo de televisão, com periodicidade semanal, exibição em 

direto, com duração de uma hora, consubstanciando a 

oportunidade para abordar, de modo informal, mas pedagógico, 

informativo e formativo, científico, sem tabus, o peso pesado 
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daquilo que não se fala... As Sexualidades, os Afetos, as 

Máscaras. Um momento para, de forma pedagógica, dialogar sobre 

questões presentes na sociedade portuguesa como o Ciúme, a 

Violência, a Orientação Sexual, o Prazer, o Amor, a Masturbação, a 

Prostituição, a Educação Sexual, o Erotismo, a Adoção, o Álcool e 

as Drogas, as Disfunções, os Estereótipos, a Religião. Mas, 

também já foram abordados temas nucleares como a influência da 

Sociedade, da Cultura, da Família, da Religião, da Política, da 

Escola, da Imprensa, do Desporto na génese dos relacionamentos 

psico afectivos.  

Mas este espaço informativo/formativo é, também, dos ouvintes, 

tendo espaço para Perguntas e Respostas. 

Procuramos, sempre, responder às dúvidas, às perguntas e aos 

problemas dos nossos espectadores. O Programa é emitido, 

atualmente, à quarta-feira à noite, em horário nobre, às 21.30, com 

repetição ao Sábado e novamente ao Domingo, sendo da autoria 

do Presidente da CASA, o Professor Doutor Manuel Damas e 

propriedade da CASA. Com existência desde 2007, só em 2014 já 

foram emitidos 34 episódios. 

 

Revista “ID’ - Identidade” 

Preocupada com a grande informação em Sexualidades e tentando 

chegar, de forma pedagógica, a um número cada vez maior de 

pessoas, a CASA criou uma revista de informação/formação, em 

suporte digital, sendo detentora, na totalidade, da autoria e da 

propriedade.  

Em cada número é abordada uma temática de pertinência atual, 

como por exemplo, “Bullying”, “Amor”, “Educação”, entre muitas 

outras, analisadas sob diversos pontos de vista científicos, desde a 

Política, à Psicologia, passando pela Sexologia, pelo Direito, pelo 

Desporto e pela Moda, entre diversas outras vertentes. Mas a “ID – 

Identidade” preocupa-se, também, com a divulgação de criação 

literária em Prosa e em Poesia, assim como no Desenho, do 

trabalho de novos escritores e artistas portugueses. Atualmente a 

revista tem 35 colaboradores, tendo já editado 12 números. A ID’-

Identidade é lida em mais de 70 países, por mais de 700.000 

leitores e tem correspondentes, para além de Portugal, em 7 
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países: Japão, Timor-Leste, Austrália, Espanha, Brasil, 

Moçambique e Letónia.  

 

Colaboração com o programa de Rádio “Minuto 

Saúde” 

A partir do dia 1 de Setembro, enquadrada nas Comemorações 

Oficiais do 5º Aniversário da CASA – Centro Avançado de 

Sexualidades e Afectos, começará a ser transmitida, diariamente e 

em simultâneo, a um ritmo de 1/2 perguntas por dia, em 25 rádios 

portuguesas (locais e regionais) e uma rádio cabo-verdiana, na 

rubrica "Minuto Saúde", uma extensa entrevista do Presidente da 

CASA, sobre Sexualidades e Afectos. 

A Pedagogia das Populações tem que ser feita, não apenas nos 

grandes centros urbanos, mas também e principalmente nas outras 

regiões até porque, só assim, se conseguirá, com sustentabilidade 

e resultados práticos consistentes, a Universalidade do Direito à 

Felicidade.  

Para além das gravações áudio serão lançadas, em simultâneo, 

para as redes sociais, as respetivas gravações vídeo.  

 

Campanha Nacional do Dia dos Namorados “Amor 

Sem (Pré) Conceitos” 

Esta campanha, lançada em 2011 e relançada anualmente na 

CASA, alerta para a existência de diversas formas e modos de 

construção e de constituição de relacionamentos psicoafectivos. 

Assim sendo e com esse objetivo foram criados diversos cartazes 

com fotografias representando casais ditos “alternativos” que têm, 

também, direito a visibilidade e a espaço na Sociedade portuguesa. 

Exemplos são os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, 

pessoas de idades diferentes, pessoas com e sem deficiências 

entre outros diversos exemplos. 

Esta campanha pretende desconstruir, no Dia dos Namorados, de 

forma pedagógica, a estereotipia das relações afetivas, pugnando, 

acima de tudo, pela Universalidade do Direito à Felicidade. 
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Campanha Nacional “Basta! De Abuso Sexual de 

Crianças e Jovens” 

 
No dia 1 de Junho de 2011, Dia Mundial da Criança, a CASA 

lançou a campanha nacional “Basta! De Abuso Sexual de Crianças 

e Jovens”, usando formal e oficialmente em Portugal, após 

autorização das associações congéneres americanas, o “Blue 

Ribbon”, o laço azul mundialmente representativo da luta contra 

este tipo de crimes sexuais.  

Esta campanha é lançada, anualmente, no Dia Mundial da Criança, 

com o intuito de, uma vez mais, denunciar o tema do Abuso Sexual 

de Crianças e Jovens. 

 

Campanha “Um Café, Um Preservativo – É tão fácil 

tomar um Café, como usar um Preservativo!” 

 
Lançada em 2010 e repetida todos os anos, é uma campanha que, 

através da proximidade, pretende fazer pedagogia da prevenção 

dos comportamentos de risco.  

É a forma que a CASA encontrou para dinamizar o uso preventivo 

do preservativo. Assim, nas instalações da CASA, cada vez que é 

servido um café, juntamente com o açúcar ou o adoçante é 

oferecido um preservativo, com o intuito de tentar desconstruir o 

tabu, os estereótipos e os preconceitos que, ainda hoje, estão 

associados ao seu uso na população portuguesa.  

Atualmente estão a ser criadas parcerias com outras Associações e 

Espaços Comerciais Noturnos do Porto, com a intenção de fazer 

esta Campanha chegar ao maior número possível de pessoas, no 

sentido da prevenção dos comportamentos sexuais de risco. 

 

 

Campanha de Angariação de Livros para a 

Biblioteca da CASA 

 
Lançada em 2011 e direcionada para o público em geral e para as 

Editoras, esta campanha consistiu na recolha gratuita de livros para 

conseguir criar a Biblioteca da CASA.  

A campanha, que se manterá permanentemente aberta conseguiu, 

até hoje, recolher cerca de 700 exemplares.  
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O intuito da campanha é criar uma Biblioteca na CASA, a inaugurar 

nas cerimónias de comemoração do 5º Aniversário, a terem lugar 

durante a primeira semana de Setembro de 2014.  

Esta é uma outra forma de incentivar à leitura, gratuitamente, por 

parte da diversificada tipologia de público que visita e frequenta a 

CASA. 

 

Projeto “Tudo Vai Melhorar” 

Em Setembro de 2010, nos Estados Unidos, o colunista e escritor 

Dan Savage criou um vídeo no YouTube juntamento com o seu 

companheiro, Terry Miller, para dar esperança aos jovens LGBT 

vítimas de violência. Isto surgiu como resposta ao cada vez maior 

número de estudantes que vinham atentando contra as suas 

próprias vidas após serem vítimas de Bullying na Escola. A 

intenção era criar um núcleo pessoal de apoiantes que, em todo o 

lado, pudessem dizer aos jovens LGBT que, sim, que TUDO VAI 

MELHORAR™. 

O It Gets Better™/Tudo Vai Melhorar™ tornou-se um movimento 

global, inspirando mais de 50.000 usuários a criarem vídeos de 

apoio, que já foram vistos mais de 50 milhões de vezes.  

Como contributos mundiais de relevância que aderiram ao It Get’s 

Better Project™ contam-se nomes como o Presidente dos EUA, 

Barack Obama, o Vice-Presidente Biden, a Secretária de Estado 

Hillary Clinton, o Primeiro Ministro do Canadá, o Primeiro Ministro 

de Inglaterra, David Cameron, a Ministra para a Igualdade inglesa, 

o Primeiro Ministro da Austrália, o Governador do Hawaii, diversos 

Senadores Americanos e muitos Deputados do Parlamento 

Europeu, apenas para citar alguns dos nomes da política mundial. 

Mas também muitos nomes das artes já aderiram ao projeto como 

Lady Gaga ou Ellen DeGeneres, entre muitos outros. 

O It Gets Better™/Tudo Vai Melhorar™ tornou-se assim um projeto 

onde crianças, adolescentes ou jovens que sejam lésbicas, gays, 

bissexuais ou transsexuais podem ver como o Amor e a Felicidade 

poderão estar presentes nos seus futuros.  

Em Portugal não existia uma versão oficial portuguesa do It Gets 

Better™ capaz de transmitir uma mensagem de esperança aos 
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jovens LGBT dos países da CPLP – Comunidade de Países de 

Língua Oficial Portuguesa. 

Em Abril de 2012, por forma a trabalhar todas estas questões, 

Diogo Vieira da Silva, Vice-Presidente da CASA – Centro 

Avançado de Sexualidades e Afectos - e responsável pelas 

questões LGBT, propôs à Direção da mesma, proposta que foi 

aprovada por unanimidade, o desafio de contactar o “It Gets Better 

Project”, no sentido da apresentação de uma candidatura para a 

criação do “It Get’s Better – Portugal” e que teria a designação de 

“Tudo Vai Melhorar”. Após a formalização da candidatura e da 

visita à CASA de dois Diretores Internacionais do “It Gets Better 

Project” a Associação CASA – Centro Avançado de Sexualidades e 

Afectos tornou-se, com o  Projeto Tudo Vai Melhorar™, afiliado 

oficial do It Gets Better Project™, através de escritura oficial 

internacional e detentora da exclusividade de direitos para toda a 

língua portuguesa.  

No início de 2014, após demoradas negociações, a CASA 

conseguiu, já, criar o “Tudo Vai Melhorar - Brasil”, com instalação 

no Brasil. 

Atualmente o Tudo Vai Melhorar já conseguiu 115 vídeos de 

personalidades portuguesas e de anónimos, tendo já ultrapassado 

as 250.000 visualizações. 

 

Departamento de Relações Externas 
 

Protocolos e Parcerias 

O estabelecimento de Protocolos e Parcerias da CASA com outras 

organizações visa, acima de tudo, a colaboração mútua e o 

planeamento, a cooperação em rede, a sinergia e a organização e 

implementação de projetos e ações que atinjam públicos mais 

específicos e/ou mais abrangentes e de uma forma mais sólida.  

Só em 2014 já foram assinados 6 Protocolos oficiais, 

nomeadamente com a Associação Portuguesa de Doentes 

Neuromusculares (APN), com a Missão Dulombi, com a Federação 



Associação CASA 

Centro Avançado de Sexualidades e Afectos 

 

Rua de Santa Catarina n.º 1538 ∙ 4000 – 448 Porto ∙ Portugal· 
(00351) 918 444 828 ∙  geral@ass-casa.com ∙ www.ass-casa.com                 Página 17 de 35 
 

Académica do Porto (FAP), com a Direção Geral de Reinserção e 

Serviços Prisionais, com o Agrupamento de Escolas Alexandre 

Herculano e com os Médicos do Mundo.  

Estas são parcerias estratégicas, em vertentes específicas, 

principalmente porque 2014 foi prioritariamente direcionado para 

três níveis, a saber: 

- Cooperação com África,  

- Intervenção nos portadores de Deficiências Físicas, 

- Atuação direta na Academia, prioritariamente na Universidade do 

Porto. 

 

Protocolo de Cooperação com o SIPE – Sindicato 

Independente de Professores e Educadores 

Porque a Educação Sexual é uma das prioridades da CASA e 

porque sabemos que nenhuma reforma na Educação se faz contra 

os seus agentes, em específico os Docentes, a CASA assinou, em 

2010, um protocolo com o SIPE, com o intuito de realizar ações de 

formação para os professores sócios do SIPE, especificamente na 

área da Educação Sexual. 

Foram efetuadas, até hoje, com o SIPE, 3 Ações de Formação 

para Professores. 

 

Protocolo de Cooperação com África -“Uma CASA 

em Dulombi” 

Concretizando um dos compromissos da CASA pré definidos para 

2014, de Cooperação para o Desenvolvimento de África, 

nomeadamente da Guiné-Bissau, o Projeto “Uma CASA em 

Dulombi” é fruto do Protocolo da CASA com a Missão Dulombi, 

organização sem fins lucrativos que opera em Galomaro e Dulombi 

– duas localidades do interior guineense.  
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Com a assinatura do protocolo no início de 2014, a CASA já 

participou em duas missões, respetivamente em Janeiro e em 

Agosto de 2014.  

O intuito da CASA, com este protocolo é, para além da recolha e 

entrega de bens de primeira necessidade, colaborar na promoção 

dos Direitos Humanos e da Igualdade de Género, através da 

implementação de Ações de Formação no local assim como o 

acompanhamento de crianças, adolescentes e famílias em ambas 

as localidades/comunidades, através do envio de profissionais e 

voluntários.  

Os objetivos são catalisar o empowerment das Mulheres, reduzir a 

Mutilação Genital Feminina, potenciar a Saúde Sexual e 

Reprodutiva, combater o VIH/SIDA, a Malária e outras Doenças 

Infetocontagiosas e, acima de tudo, começar a fazer a pedagogia 

da população, através do acompanhamento dos seus mais novos 

membros.  

Não esquecemos que, em África, o trabalho com as populações 

não pode ir, conflituosamente, contra as bases 

antropossociológicas da população sendo caminho preferencial a 

lenta e cuidadosa mudança de mentalidades.  

Na vertente da Saúde Pública, a CASA já enviou para Galomaro e 

Dulombi 7.000 preservativos masculinos.  

 

Protocolo de Cooperação com a Federação 

Académica do Porto - Projeto “Infap” 

Resultado do estabelecimento do Protocolo entre a CASA e a 

Universidade do Porto, através da Federação Académica do Porto 

(FAP), o Projeto “Infap”, criado em 2014, assenta em 4 vertentes de 

atuação na comunidade universitária, para já do Porto: 

  

Informação (conferências e debates),  

Formação (Cursos de Formação Pós Graduada),  

Apoio (Serviço de Consultas)  

Prevenção (Campanhas de Prevenção).  
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Em 2014 já foram realizadas duas Conferências, estando 

agendadas 9, a realizar, semanalmente a partir de 22 de Setembro 

e a realizar em Faculdades e Institutos Superiores do Porto 

previamente escolhidos, todas elas versando as Sexualidades e os 

Afetos.  

Está prevista, também, a realização de 7 Cursos de Formação Pós-

Graduada, sobre os seguintes temas específicos das Sexualidades 

e Afetos: Jornalismo e Sexualidades, Sexualidades e 

Envelhecimento Ativo, O Educador e a Sexualidade da Criança, O 

Desportista e as Sexualidades, e Sexualidades e Deficiência 

Mental, Cursos que já vão na segunda edição.  

O referido protocolo prevê, também, a abertura do Serviço de 

Consultas da CASA à Universidade do Porto para o atendimento 

de jovens de todas as Faculdades nas áreas da Medicina, 

Sexologia, Psicologia e Direito.  

Ainda em 2014 serão lançadas, em conjunto, várias campanhas de 

prevenção de comportamentos sexuais de risco no contexto 

universitário.  

Já ao abrigo do Projeto “Infap”, decorrente do Protocolo criado com 

a FAP (Federação Académica do Porto), a Equipa de Sexologia da 

CASA, em Maio de 2014 esteve presente no “Queimódromo”, 

durante toda a Semana da Queima das Fitas do Porto, com um 

stand da CASA para informar, divulgar, dialogar, apoiar e prevenir 

as diversas questões das Sexualidades, como a prevenção de 

comportamentos sexuais de risco, o sexo desprotegido, a 

transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis, em especial 

do VIH/SIDA, entre outros.  

Foram distribuídos, gratuitamente, durante toda a Semana da 

Queima das Fitas 2014, 4000 preservativos masculinos, 750 

preservativos femininos e 2000 flyers lúdico-pedagógicos. 

 

Protocolo de Cooperação com a Associação 

Portuguesa de Doentes Neuromusculares - 

Programa de Conferências sobre as Sexualidades e 

as Pessoas Portadoras de Doenças 

Neuromusculares 

Preocupada mas consciente da realidade em termos de 

Sexualidades e Afetos em Portugal, especialmente no referente a 

pessoas portadoras de deficiências, nomeadamente com doenças 
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neuromusculares e com o muito que urge para fazer, no sentido de 

uma verdadeira, concreta, digna e pedagógica inclusão, a CASA – 

Centro Avançado de Sexualidades e Afectos e a APN - Associação 

Portuguesa de Doentes Neuromusculares, assinaram um protocolo 

que envolve as vertentes da Informação, da Formação, da 

Prevenção, da Pedagogia e da Divulgação, no sentido da Inclusão 

das Pessoas Portadoras de Deficiências, em especial em termos 

de Sexualidades e Afectos.  

Foi, assim, estruturado um Plano multifatorial de Campanhas, 

Debates, Conferências, Ações de Formação e outros com o intuito 

de contribuir, genericamente, para a Universalidade do Direito à 

Felicidade. 

Prevê-se a realização de 6 atividades formativas no decurso de 

2014, tendo sido já realizadas 3 Conferências até ao momento e 

encontrando-se agendadas já, mais duas.  

 

Protocolo de Cooperação com a Direção Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais 

Em 2014 a CASA assinou um Protocolo de Cooperação com a 

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com a 

finalidade de continuar a receber pessoas, por ordem dos 

Tribunais, em cumprimento de penas de Serviço Comunitário.  

Esta é uma das mais recentes vertentes de trabalho da CASA, 

iniciada em 2014, de trabalho concreto no terreno, em termos de 

colaboração inter institucional, no sentido da Pedagogia das 

Populações. 

A CASA já recebeu, até hoje, 5 pessoas a cumprir penas de 

Serviço à Comunidade, tendo em vista a sua real Reinserção 

Social. 

 

Protocolo de Cooperação com a Associação 

Médicos do Mundo Portugal 

Porque compreendemos a complexidade, o incómodo, o risco e até 

a visibilidade negativa que em Portugal tem a deslocação a um 

Centro de Saúde para pedir para fazer os testes do HIV/SIDA e da 

Sífilis, há já algum tempo que a CASA – Centro Avançado de 
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Sexualidades e Afectos equacionava a hipótese de proporcionar, 

nas suas instalações, gratuitamente, os referidos testes. 

Mas também porque somos profissionais preocupados com as 

possíveis consequências negativas de medidas decididas em cima 

do joelho, de forma panfletária, irresponsável e inconsequente, e 

porque a CASA não funciona assim, passaremos a disponibilizar, 

também gratuitamente e em simultâneo com a realização dos 

referidos testes, dois elementos da Equipa de Sexologia da CASA, 

das áreas da Medicina e da Psicologia, que estarão presentes 

para, sempre que necessário, poderem acompanhar, até a título de 

aconselhamento especializado, a comunicação dos resultados. 

Assim sendo, com início no dia 4 de Setembro, todas as quintas-

feiras, à noite, das 21 às 23 horas a CASA passará a disponibilizar, 

gratuitamente, a possibilidade de realização de Testes de 

HIV/SIDA e de Sífilis, por técnicos especializados e com o 

acompanhamento de elementos da Equipa de Sexologia da CASA. 

 

 

Departamento de Formação 
 

Projeto “ISA” – (In)Formação em Sexualidades e 

Afectos 

A CASA disponibiliza a escolas do Ensino Secundário o Projeto 

ISA - (In)Formação na área das Sexualidades e Afetos. Este 

projeto é direcionado para todos os membros da Comunidade 

Educativa, nomeadamente Professores, Alunos, Encarregados de 

Educação e Pessoal Auxiliar.  

Através da realização de Conferências e/ ou Debates realizadas 

nas escolas a Equipa de Sexologia da CASA pretende 

consciencializar as comunidades educativas para as questões das 

Sexualidades e dos Afetos pretendendo, assim, promover 

comportamentos sexuais e afetivos responsáveis e uma Sociedade 

mais inclusiva.  

 

Em 2011, a CASA efetuou 64 Conferências.  

Em 2012, foram efetuadas 27 Conferências.  

Em 2013, a CASA realizou 30 Conferências.  
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No presente ano de 2014, já foram efetuadas 32 Conferências. 

No total a CASA efetuou, até hoje, 153 Conferências em escolas 

portuguesas. 

 

Workshops e Ações de Formação 

A CASA efetua, também, nas suas instalações, Ações de 

Formação e Workshops, subordinados aos mais diversos temas 

relacionados com as Sexualidades e os Afectos.  

Podemos citar, a título de exemplo, entre as já efetuadas, a 

“Formação em Voluntariado” ou a “Formação em Violência 

Doméstica”.  

Em 2011 a CASA efetuou 8 Ações de Formação.  

Em 2012 efetuou 5 Ações de Formação. 

Em 2013 realizou 4 Ações de Formação. 

Até hoje na CASA foram efetuadas 17 Ações de Formação. 

 

Cursos de Pós-Graduação 

Em 2012 a CASA iniciou a Formação Pós-Graduada nos grandes 

temas das Sexualidades e Afetos tendo começado com o Curso de 

Pós Graduação “Sexualidades e Envelhecimento Ativo”, atendendo 

ao facto de 2012 ser o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo.  

A partir de então foram elaborados diversos Cursos de Pós 

Graduação, no sentido de colmatar as diversas falhas que 

sentimos, na Sociedade. 

Atualmente a CASA disponibiliza 7 Cursos de Pós Graduação: 

Jornalismo e Sexualidades, (12h e 24h) 

Sexualidades e Envelhecimento Ativo, (12h e 24h) 

O Educador e a Sexualidade da Criança, (12h) 

O Desportista e as Sexualidades, (12h) 
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Sexualidades e Deficiência Mental (12h) 

 

Foram efetuados, até hoje, na CASA, 5 Cursos de Formação Pós 

Graduada. 

 

Estágios na CASA 

Sempre foi preocupação incontornável da CASA preparar 

profissionais para, posteriormente no terreno, procederem à 

replicação das saudáveis, corretas e inclusivas atitudes 

profissionais apreendidas.  

Mas a intenção era que esses estágios deveriam ser efetuados a 

diversos níveis académicos e profissionais.  

Desta forma foi assinado em 2012 e renovado em 2014, um 

Protocolo oficial com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a 

partir do qual a CASA passou a conceder o Estágio Profissional 

Obrigatório de Psicólogos.  

Em 2012 a CASA recebeu 2 Psicólogos estagiários.  

Em 2013 recebeu 5 Psicólogos estagiários.  

Em 2014 será aberto, em Setembro, o novo processo de 

candidaturas. 

Também em 2012, por Protocolo assinado com a Escola Superior 

de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa, a CASA passou 

a conceder Estágios de Especialidade a Enfermeiros Especialistas 

de Saúde Mental tendo recebido, até ao momento, 2 Enfermeiros 

Especialistas. 

No início de 2014, por Protocolo assinado com o Agrupamento de 

Escolas Alexandre Herculano a CASA passou a conceder 

estágios do Ensino Vocacional, tendo recebido, até ao momento, 7 

estagiários. 

Também em 2014 a CASA passou a receber, por Protocolo 

assinado com a Direção Geral da Reinserção e Serviços 

Prisionais, pessoas a cumprir pena de Serviços Comunitários 

tendo recebido, até ao presente, 5 pessoas. 
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Em 2012 a CASA levou a cabo 12 Estágios. 

Em 2013 foram realizados 32 Estágios. 

 Em 2014 acolhemos, até ao momento, 17 Estágios.  

Até hoje foram efetuados na CASA 61 Estágios. 

 

Departamento Cultural 
 

Ciclo de “Poesia na CASA” 

O Ciclo de “Poesia na CASA” está em vigor desde Janeiro de 2011 

e tem periodicidade semanal. Mensalmente, é escolhido um poeta 

ou poetisa portugueses e às quartas-feiras à noite são declamados 

poemas da autoria do poeta escolhido, na Sala de Leitura da 

CASA.  

Pretende-se, desta forma, cultivar e incentivar hábitos de leitura e 

relembrar autores que o tempo, por vezes, fez esquecer.  

Já fizeram parte do Ciclo de Poesia na CASA nomes como Sofia de 

Mello Breyner, Almada Negreiros, Eugénio de Andrade, Fernando 

Pessoa - heterónimos, Fernando Pessoa - ortónimo, Natália 

Correia, António Ramos Rosa, António Botto, Al Berto, Manuel 

Alegre, Cesário Verde, apenas para citar alguns nomes.  

Em 2011 foram efetuadas 52 Sessões de Poesia.  

Em 2012 efetuaram-se 38 sessões.  

Em 2013 levaram-se a cabo 52 sessões.  

Em 2014 o Ciclo de Poesia foi reestruturado, tendo já sido 

efetuadas 13 sessões. 

Até hoje foram efetuadas na CASA 155 Sessões de Poesia. 

 

Ciclo de “Cinema na CASA” 
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O Ciclo de “Cinema na CASA” está em vigor desde Janeiro de 

2011, inicialmente com periodicidade quinzenal e, atualmente, com 

uma sessão mensal.  

Mensalmente é selecionado um Realizador sendo exibido um filme 

do mesmo no Auditório da CASA, seguido de debate. Pretende-se, 

desta forma, cultivar o hábito de reflexão e de debate 

argumentativo, exibindo filmes que pertencem à História da 

Cinemateca Mundial.  

Foram, já, escolha da CASA, nomes como Gus Van Sant, Ang Lee, 

Pedro Almodovar, Woody Allen, Martin Scorcese, Lars von Triers, 

Christophe Honoré, Lee Daniels, João Pedro Rodrigues, Marco 

Martins, para elencar apenas os mais significativos.  

Em 2011 foram efetuadas 25 Sessões de Cinema.  

Em 2012 existiram 12 sessões. 

Em 2013 foram efetuadas 12 sessões. 

Em 2014 já foram efetuadas 8 sessões. 

Até hoje foram efetuadas na CASA 57 Sessões de Cinema. 

 

Ciclo de “Debates na CASA” 

O Ciclo de Debates na CASA está em vigor desde 2009.  

Uma vez por mês é organizado um debate sobre os temas mais 

pertinentes da atualidade, sendo convidadas personalidades de 

renome. Assim, com alguma formalidade, são efetuados Debates 

com o intuito de esclarecer a população e é intenção que estes 

debates atraiam um público jovem, ainda que não exclusivamente 

para, desta forma, serem sensibilizados e motivados para as 

questões da Democracia participativa, da Cidadania e do combate 

ao alheamento social.  

Podemos citar como exemplo de grandes debates já realizados na 

CASA o referente ao “Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo”, 

realizado em 2009 e que teve um Painel de Convidados constituído 

por Deputados de todos os Partidos com assento parlamentar, uma 

Jurista, um Sexólogo, um Padre e uma Ativista LGBT; o Debate 

intitulado “Eleições Legislativas - 2011” que teve presentes 
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Candidatos a Deputados à Assembleia da República, de todos os 

Partidos com Representação Parlamentar; o Debate sobre “Natal - 

Fé ou Consumismo” e que teve como personalidade convidada o 

Presidente da Rede Europeia de Luta Contra a Pobreza ou o 

Debate sobre “Educação Sexual” e que contou com a presença dos 

Lideres Nacionais das Juventudes dos Partidos com assento 

parlamentar.  

Em 2009 foi efetuado 1 Debate 

Em 2010 foram efetuados 2 Debates 

Em 2011 foram efetuados 13 Debates 

Em 2012 levaram-se a cabo 11 Debates  

Em 2013 o número subiu para 16 Debates, entre os quais os 

Debates sobre as “Eleições Autárquicas – 2013”, para os quais 

foram convidados e estiveram presentes todos os candidatos 

cabeça de lista à Presidência da Câmara Municipal do Porto. 

Em 2014 já foram efetuados 7 Debates. 

No total foram efetuados, na CASA, até hoje, um total de 50 

Debates. 

 

Ciclo de Tertúlias “A CASA ComVida” 

O Ciclo de Tertúlias A CASA ComVida está em vigor desde 2010.  

Uma vez por mês é organizada uma Tertúlia, cumprindo a tradição 

tertuliana portuense, sobre temas da atualidade. A intenção é que 

estas tertúlias atraiam, de forma informal, um público diversificado 

para, desta forma, permitir a troca de ideias inter geracional e 

sensibilizar para as questões da Democracia, da Cidadania, da 

Igualdade e do combate à Discriminação.  

Já foram objeto de tertúlia temas como “100 anos do Dia 

Internacional da Mulher”, “Violência Doméstica”, “Prostituição, 

Liberdade ou Consequência?”, “O Voluntariado tem Género?”, “O 

Assédio Sexual no Trabalho – expor o iceberg”, “A Discriminação 

de Género”, “A adoção no âmbito da parentalidade homoafetiva”, 

entre muitos outros.  
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Em 2010 foram realizadas 3 Tertúlias. 

Em 2011 foram efetuadas 12 Tertúlias.  

Em 2012 ocorreram 10 Tertúlias.  

Em 2013 efetuaram-se 12 Tertúlias.  

Em 2014 já foram efetuadas 6 Tertúlias. 

No total foram efetuadas, na CASA, até hoje, 43 Tertúlias. 

 

“Diálogos Filosóficos” 

Os Diálogos Filosóficos estão em vigor desde 2011. Porque 

pensar, refletir e ponderar é preciso, a CASA reúne uma vez por 

mês, desde Maio de 2011, na última segunda-feira de cada mês, 

para discutir, num ambiente informal, os mais variegados conceitos 

filosóficos e permitir o diálogo entre os participantes.  

Nesta atividade não se discutem temas da atualidade mas 

abordam-se os grandes temas e conceitos da Filosofia Universal. 

Reunindo grupos etários muito heterogéneos e com diversificados 

graus de formação, a intenção é incentivar a prática da 

conversação e do diálogo, assim como da arte da argumentação, 

tendo já sido discutidos temas como “A Arte e a Estética”, “A 

Sociedade e os Valores”, “O Amor”, “A Política”, “A Paz”, entre 

outros.  

Em 2011 foram efetuados 8 Diálogos Filosóficos.  

Em 2012 efetuaram-se 12 Diálogos Filosóficos. 

Em 2013 foram efetuados 4 Diálogos Filosóficos. 

Em 2014 já ocorreram 2 Diálogos Filosóficos. 

Até hoje foram efetuados, na CASA, 26 Diálogos Filosóficos. 

 

Colaboração em Trabalhos Académicos 
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A investigação e a compreensão teórica, aliadas sempre à atuação, 

são uma das bases da mudança da Sociedade e da adoção de 

atitudes que reflitam o respeito pelos Direitos Humanos.  

Assim sendo a CASA colaborou e colabora em diversos trabalhos 

académicos e continuará a colaborar em projetos deste âmbito.  

Até hoje a CASA colaborou em 15 Trabalhos Académicos.   

Em 2014 a CASA participou num estudo científico sobre o Bullying 

Homofóbico em Portugal, feito em conjunto com a Universidade do 

Minho e o Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Desse trabalho 

de investigação conjunta resultou um artigo científico que se 

encontra no prelo, para publicação, numa revista científica 

internacional.  

Prevê-se, ainda, a realização de mais 2 trabalhos de investigação 

até ao final de 2014. 

 

Colaboração no lançamento público de livros 

A Leitura é, ainda hoje, um dos processos de formação cultural e, 

acima de tudo, uma forma de enriquecimento pessoal, em termos 

de aquisição de conhecimentos e de aculturação.  

Assim sendo a CASA colaborou e colabora no lançamento de 

novos livros assim como no lançamento e divulgação de novos 

autores e continuará, sempre, a colaborar em projetos deste 

âmbito.  

Desta forma a CASA colaborou, até hoje, no lançamento de 15 

Livros.   

 

Grupo de Teatro da CASA 

O Grupo de Teatro da CASA foi criado em Maio de 2011.  

Dirigido por um conhecido Actor profissional, com 50 anos de 

profissão, o Grupo de Teatro da CASA junta pessoas de várias 

idades e estratos sociais, unidos pelo amor à arte da 

representação.  
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Habitualmente, o Grupo de Teatro da CASA apresenta a peça 

original, "Violências", escrita na CASA e que aborda o tema da 

Violência Doméstica.  

O grupo de teatro funciona única e exclusivamente com voluntários 

e tem ensaios todas as semanas, à segunda e quarta-feira à noite. 

O Grupo de Teatro da CASA participou, também, por diversas 

vezes, no Ciclo de Poesia, com encenação de poesias do poeta em 

destaque nesse mês.  

Em 2011 foram efetuadas 6 atuações públicas.  

Já em 2012 foram apresentadas 4 atuações públicas.  

Em 2013 o Grupo de Teatro fez uma pausa nos ensaios, até para 

ser repensado todo o projeto.  

Em 2014 ano prevê-se a apresentação de, pelo menos, 2 

espetáculos. 

No total foram efetuados, até hoje, na CASA, 10 espetáculos de 

Teatro. 

 

Coro da CASA 

O Coro da CASA foi criado em Maio de 2011.  

Junta jovens e adultos de várias idades, unidos pelo prazer do 

Canto e pretende gerar um convívio saudável intergeracional e a 

partilha de saberes.  

É o Coro da CASA que, habitualmente e em comemorações 

formais, interpreta o Hino da CASA.  

O Coro da CASA efetuou, até 2014, 5 apresentações públicas. 

 

Grupo de Dança da CASA 

O Grupo de Dança da CASA foi criado em Maio de 2011 e junta 

jovens e adultos de várias idades, unidos pelo prazer da Dança.  
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A intenção é, através da paixão comum pela arte da Dança, 

conseguir um convívio saudável intergeracional e que concretize, 

através da expressão corporal, a efetiva inclusão, sem 

discriminações.  

Em 2012 foram efetuadas 9 performances. 

Em 2013 foram efetuadas 3 performances. 

No total, até hoje, foram efetuadas na CASA 12 performances de 

dança. 

 

Festas Temáticas 

Porque a solidariedade e a inclusão também podem ser efetivadas 

através de um convívio alegre e divertido, a CASA promove, ao fim 

de semana, festas temáticas com o intuito de promover a inclusão 

social e dinamizar a consciência de que, independentemente das 

sensibilidades, origens e orientações sexuais de cada um, é 

possível viver e conviver em harmonia.  

Figuram, como exemplo, as Noites de Karaoke, as Noites de 

Música ao Vivo, o Ciclo de Jazz, a Festa de Carnaval, a Festa de 

Passagem do Ano, a Noite de S. João ou o Magusto na CASA, 

apenas para citar as mais emblemáticas. 

No total, até hoje, a CASA realizou, nas suas instalações, mais de 

500 Festas Temáticas. 

 

Passagem de Modelos na CASA 

Em 2011 foi realizada uma iniciativa inédita na CASA. Tratou-se de 

uma Passagem de Modelos em parceria com uma Agência de 

Modelos, realizada na CASA.  

Deste modo, com cariz inclusivo, mas de forma pedagógica, 

desfilaram 20 modelos profissionais, de ambos os sexos mas, 

para além deles desfilaram, também, 1 pessoa com obesidade 

mórbida, 1 pessoa com deficiência física e 1 pessoa com idade 

avançada. Assim, de forma pouco habitual, mas pedagógica e 

inclusiva fez-se, no terreno, a desconstrução dos estereótipos que 



Associação CASA 

Centro Avançado de Sexualidades e Afectos 

 

Rua de Santa Catarina n.º 1538 ∙ 4000 – 448 Porto ∙ Portugal· 
(00351) 918 444 828 ∙  geral@ass-casa.com ∙ www.ass-casa.com                 Página 31 de 35 
 

ditam que os modelos têm que ser, sempre, perfeitos, esquecendo 

que a Moda faz-se para gente anónima e normal, que quase nunca 

cumpre os ditames da beleza universal. 
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Nota Final 

 

Em linhas gerais e de forma ergonómica esta é a CASA - Centro 

Avançado de Sexualidades e Afectos -, estando aqui enunciados os 

seus principais vetores orientadores e a sua “praxis”, desde a sua 

fundação, em 2009.  

 

Para finalizar, a CASA é uma ONG (foi já entregue o pedido de 

estatuto de ONGPD, que se encontra em fase de análise) que 

trabalha pela defesa dos Direitos Humanos e, acima de tudo e 

sempre, pela  

 

Universalidade do Direito à Felicidade 
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Informações de Contacto da CASA 

 

CASA – Centro Avançado de Sexualidades e Afectos 

Rua de Santa Catarina, 1538 

4000-448 Porto 

 

Facebook.com/AssociacaoCASA 

Facebook.com/TudoVaiMelhorar 

Facebook.com/samascaras 

Facebook.com/MIgualdade 

Facebook.com/revistaID 

Facebook.com/infap 

Facebook.com/diadafelicidade 

 

N.º de tel. 918444828 

http://www.ass-casa.com/ 


