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Abre primeira casa para vítimas
de violência doméstica LGBTI

Estrutura, criada com recurso a fundos

europeus, terá lugar para sete pessoas e
deverá começar a funcionar no dia 1 de
Junho. Primeiro plano nacional prevê
formação de elementos da PSP e da GNR
Direitos humanos
Ana Cristina Pereira
É o primeiro centro de acolhimento
de emergência para vítimas de vio-
lência doméstica LGBTI (lésbicas,
gays, bissexuais, transgénero e in-
tersexo) de todo o país. Na tarde de

hoje, a Câmara de Matosinhos vai
entregar à Associação Plano i a cha-
ve daquela que haverá de se chamar
Casa Arco-íris.

Paula Allen, que é vice-presidente

da Associação Plano I e presidente do
conselho consultivo LGBTI, há-de ser
directora técnica da Casa Arco-íris.
Detectou a necessidade ao coorde-
nar o centro de respostas, que abriu
no início de 2017 em Matosinhos, e
a unidade móvel, que começou a
circular pelo Norte e Centro do país
em Abril de 2018. Refere três casos
concretos como motores.

Primeiro caso: um rapaz "trans",
vítima de abuso e rejeição familiar,
ficou sem abrigo. Já mudara o nome
próprio e a menção ao sexo nos do-
cumentos, já iniciara terapia hormo-
nal, mas estava à espera das cirurgias
de redesignação de sexo. Os pais, se-

parados, concordavam num aspecto:
se insistisse em ser um rapaz, a porta
da rua seria serventia da casa.

Resgatado por uma organização, o

rapaz foi posto num quarto com um
homem "consumidor de substâncias

psicoactivas, extremamente agressi-
vo". Ao perceber que ele tinha seios,

o outro enfureceu-se. Agrediu-o de
forma violenta.

Quando o caso lhe chegou às

mãos, Paula Allen desdobrou-se em
contactos telefónicos. "Chocou-me a
dificuldade em encontrar um espa-
ço à medida", revela. "Toda a gente



perguntava: 'Homem ou mulher?'
Homem. 'Temos uma camarata de
homens.' Camarata não pode ser.

'Porquê?' Por questões corporais, ne-
cessita de um espaço privado. 'Mas
tem alguma doença contagiosa?'"

Segundo caso: uma mulher, ad-

vogada, de nacionalidade brasilei-

ra, escapou à violência da mulher,
empresária, de nacionalidade por-
tuguesa. Conheceram-se no Brasil.
Apaixonaram-se. Namoraram à dis-
tância até que a esta foi diagnostica-
do um cancro. Como o tratamento
"era estupidamente caro, difícil de

arranjar", decidiram casar-se e fazer
vida comum em Portugal. Primeiro,
a violência era só psicológica. "Que-
res ir embora, vais. Não podes ficar

aqui, vais para o teu país. Deixas de
ter tratamento para o cancro." De-

pois, tornou-se física.
"Ela fechava-se no quarto", conta

Paula Allen. Foi numa dessas vezes

que telefonou para a linha de aten-
dimento da Associação Plano i (966
090 117). "Eu não consigo mais. Ela
vai abrir a porta. Ela vai-me bater",
dizia, tomada pelo medo. Foi acolhi-
da numa estrutura para vítimas de
violência doméstica, mas era olhada
de lado pelas outras mulheres, por
ser lésbica.

Terceiro caso: duas raparigas,
agredidas pelas famílias por serem
lésbicas, fugiram de casa e dormi-
ram três noites na rua até serem en-
caminhadas para o Centro Gis pela
Saber Compreender, associação que
dá apoio a pessoas em situação de
sem abrigo. Apareceram no gabinete,
situado nas antigas instalações da Câ-

mara de Matosinhos, na Rua de Brito

Capelo, já depois das 17h. Estavam

sujas, cansadas, "muito irritadas com
a vida, uma e outra."

"Não as podia deixar na rua"
Na linha de emergência social (144),
Paula Allen não encontrou resposta.
Já conheciam a história. Aquelas ra-

parigas já antes tinham fugido e tor-
nado a casa. Era um daqueles dias es-

curos, frios, chuvosos. "Não as podia
deixar na rua." Ligou à presidente
da Associação Plano i, Sofia Neves.
Que haveria de fazer? Decidiram
pagar-lhes uma noite numa pensão.
Sempre poderiam tomar um banho
e dormir. No dia seguinte, multipli-

caram-se os contactos infrutíferos.
"Foi uma luta inglória. As miúdas
tiveram de voltar para casa do pai e

da mãe. Mas ficaram seis dias e seis

noites na rua e apareciam aqui todas

as manhãs."
Não são casos únicos. Em 2017,

acompanharam 123 pessoas, 20 das

quais vítimas de violência domésti-
ca. Neste momento, acompanham
199 pessoas.

Em Agosto, a associação apresen-
tou uma candidatura ao Programa
Operacional Inclusão Social e Em-

prego para criar um centro de aco-
lhimento de emergência para víti-
mas de violência doméstica. Obteve
a aprovação no final do ano. E hoje a

secretária de Estado da Cidadania e

Igualdade, Rosa Monteiro, presidirá à

cerimónia de entrega das chaves.
0 apartamento é propriedade da

autarquia. O protocolo de cedência
será assinado pela presidente da Câ-

mara de Matosinhos, Luísa Salguei-
ro, e por Sofia Neves. Prevê-se que
a estrutura comece a funcionar no
próximo dia 1 de Junho.

Haverá sete camas distribuídas
por três quartos. E uma sala de con-
vívio, uma cozinha, um gabinete téc-
nico. "Vamos tentar salvaguardar o

que a pessoa considera o mais ade-

quado", esclarece Paula Allen. "Se
é uma mulher que só quer partilhar
quarto com uma mulher, se é um
homem que só quer partilhar quarto
com outro homem, se é uma pessoa
'trans' que só quer partilhar quarto
com uma pessoa 'trans', vamos ten-
tar que assim seja, mas há-de haver
momentos em que não vai dar, vão
ter de partilhar."

A investigação científica, em
Portugal iniciada há mais de uma
década por Carla Machado e Rute
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Chocou-me a
dificuldade em
encontrar um
espaço à medida
[nos vários casos
que conheceu

no centro]
Paula Allen
Vice-presidenteda Associação
Plano i

Antunes, na Universidade do Mi-
nho, mostra que a violência entre
casais homossexuais tem a forma,
o padrão, a severidade e a motiva-

ção da violência entre casais hete-
rossexuais. Numas relações, como
noutras, o grande factor é o dese-

quilíbrio de poder. A diferença, ou
melhor, o extra, é o preconceito.
Há a ameaça de outing (revelação
indesejada da orientação sexual do

parceiro se este tentar acabar a re-
lação). E o insulto social (que faz a

vítima sentir-se envergonhada por
ser lésbica, gay ou bissexual).

A violência doméstica também
não se esgota nas relações de intimi-
dade, como se vê nos exemplos refe-
ridos. Há um risco de rejeição e de
abuso por parte de outros membros
da família por causa da orientação
sexual ou a identidade de género. E

o preconceito persiste mesmo den-
tro de algumas das estruturas pensa-
das para atender ou acolher vítimas
de violência, lamenta Paula Allen. A

reacção na esquadra da PSP ou no

posto da GNR nem sempre são ade-

quadas. Nem nas casas-abrigo, como
se vê pelos exemplos revelados.

Escasseiam os serviços desta na-
tureza. Só há três centros de aten-
dimento LGBT (este e outros dois
em Lisboa). O momento parece ser
de mudança. Acaba se ser aprova-
do o primeiro Plano de Combate à

Discriminação em razão da orienta-

ção sexual, identidade do género e

características sexuais. Uma parte
das medidas aí contidas destina-se
a promover a desconstrução dos

estereótipos, em particular no sis-

tema de educação e no desporto, e

a especializar e adequar serviços e

respostas de combate à violência.
Até pela falta de respostas es-

pecíficas, estas vítimas tendem a
sentir-se particularmente isoladas.

Prevê-se uma plataforma de acesso

simples e directo para apresentação
de queixas por discriminação em ra-
zão da orientação sexual e da iden-
tidade de género e outras formas de
violência contra as pessoas LGBTI.



Entendendo que é necessário infor-
mar e formar quem trabalha com
estas vítimas, prevê-se formação
dos órgãos de polícia criminal, PSP

e GNR, para a investigação de crimes
de ódio contra as pessoas LGBTI.

Assume-se ainda que importa
contrariar a invisibilidade, através
da desagregação de dados. No Re-
latório Anual de Segurança Interna,
deverá passar a haver estatísticas so-
bre crimes e actos de violência com
motivações homofóbicas, transfóbi-
cas e interfóbicas.
acpereira@publico.pt

No Relatório de
Segurança Interna,
deverá passar a
haver estatísticas
sobre crimes e
actos de violência
com motivações
homofóbicas e
transfóbicas
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O grupo que foi
constituído desde
a formação é
interdisciplinar

Sílvia Gomes
Socióloga

Uma associação formada só por mulheres
está a abrir caminho no Norte do país

Ana Cristina Pereira
Chama-se Associação Plano i. Que
organização é esta que foi fundada
por cinco mulheres e, em menos de
três anos, criou o primeiro centro
de respostas à população lésbica,
gay, bissexual, transgénero e inter-
sexo (LGBTI) do Norte, a primeira
unidade móvel LGBTI e o primeiro
centro de acolhimento de emergên-
cia LGBTI do país e um Observatório
da Violência no Namoro?

Há anos que Sofia Neves - pro-
fessora auxiliar no Instituto Univer-
sitário da Maia e investigadara do
Centro Interdisciplinar de Estudos
de Género do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa - desejava
formar uma organização sem fins
lucrativos que pudesse contribuir
para a promoção dos direitos huma-
nos. Em 2015, achou que tinha, por
fim, "o conhecimento teórico, a ex-

periência empírica, o compromisso
político e a vontade apaixonada e

cúmplice de pessoas que estavam
dispostas a mover-se pelas causas
em que acreditam".

Desafiou quatro mulheres que ad-
mira: a socióloga Sílvia Gomes e as

psicólogas Paula Allen, Ariana Pinto
Correia, Márcia Machado. Tudo mu-
lheres com quem tinha "relações de

aliança e cumplicidades ideológicas
que sabia poderem ser a base do que

queria construir: uma associação
voltada para as pessoas e para os

grupos mais vulneráveis, ancorada
no empowerment" .

Outras seis mulheres juntaram-
se àquelas cinco. O que motivava
cada uma delas, para lá da ligação
à ideóloga? "O grupo que foi consti-
tuído desde a formação é interdisci-

plinar", responde, por exemplo, Síl-

via Gomes. A associação seria uma
"plataforma importante para poder
aplicar os conhecimentos [teóricos e

científicos] a partir de projectos de

intervenção na comunidade".
Cada uma ao seu modo, conhecia

as dores dos grupos sociais mais vul-
neráveis. E idealizavam uma inter-

A socióloga Sílvia Gomes faz parte do grupo que criou a organização

venção destinada a prevenir e com-
bater a discriminação e a violência
baseadas no género, na orientação
sexual e na pertença étnica.

Não foi por acaso que se fixaram
no apoio à população LGBTI e no
combate à violência no namoro.
"Quando solicitamos apoio à Se-
cretaria de Estado para a Cidadania
e Igualdade, foi-nos proposto que
desenvolvêssemos projectos nes-
tes dois campos", torna Sofia Ne-
ves. Avançaram, no final de 2016,
para um Programa de Prevenção da
Violência no Namoro em Contexto
Universitário. E, no início de 2017,
para o Centro Gis.



"O percurso meteórico"
Sofia Neves nem imaginava o que ia
acontecer. "Queríamos apenas exis-
tir e sobreviver, tornando algumas
acções possíveis, não antevendo es-

te crescimento", admite. "O percur-
so da Plano i tem sido meteórico,
no melhor dos sentidos."

O que explica um crescimento
tão rápido? Para lá da preparação
técnica, a ideóloga da Plano i des-
taca as sinergias que foram sendo

capazes de estabelecer. "Somos
uma equipa que é uma família na
verdadeira acepção do termo - es-

truturada, sólida e apoiante", diz.
"Vivemos um clima de confiança e

de entreajuda com os nossos parcei-
ros", prossegue. "Temos o apoio e

o carinho das pessoas para as quais
existimos. Beneficiamos de financia-
mentos públicos e, pontualmente,
de outras entidades e pessoas que
acreditam em nós", remata.

A associação tomou conta das vi-
das de duas fundadoras. Paula Al-
len assumiu a coordenação geral
dos projectos da área LGBTI. Ariana
Pinto Correia coordena o Programa
de Prevenção da Violência no Na-
moro em contexto universitário.

"Não é fácil o trabalho das asso-

ciações sem fins lucrativos em Por-

tugal", sublinha Ariana Pinto Cor-
reia. "Estar no terreno permite-nos
ver as necessidades prementes de
forma amplificada e sabemos que
há sempre mais e mais por fazer."

Não têm parado. "Demos forma-

ção a mais de um milhar de pes-
soas, entre estudantes, assisten-
tes operacionais e docentes, com

graus muito diversos de informa-
ção sobre a temática, publicamos
o estudo nacional, estando já com
nova recolha de dados em acção
para divulgação no próximo e o Ob-
servatório da Violência no Namo-
ro continua a receber denúncias",
enuncia. "E claro, o Gis - Centro
de Respostas LGBT tem superado
todas as expectativas."


