
      
BEST4OLDER- LGBTI – Vídeos de testemunhos - Press release 

A parceria do projeto Best4OlderLGBTI - financiado pelo Programa Direito, Igualdade e Cidadania (REC) da 

União Europeia - tem orgulho em anunciar o lançamento de uma série de vídeos que narram as vidas, os 

medos e as expectativas para o futuro das pessoas LGBTI mais velhas, na Europa. 

Numa sociedade a envelhecer, a promoção da cultura dos direitos humanos, a par com a luta contra as 

discriminações e desigualdades na Europa, constitui um objectivo primordial. Por estas razões, o projeto 

Best4OlderLGBTI pretende lutar contra a discriminação interseccional que combina o idadismo 

(discriminação com base na idade) com discriminações baseadas na orientação sexual e nas identidades de 

género, bem como promover os direitos humanos das pessoas LGBTI mais velhas. 

Para combater as desigualdades, a violação dos direitos humanos e a discriminação com base em múltiplos 

factores que visam os seniores LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais), a parceria 

desenvolveu várias ações. 

Uma das ações previstas consiste numa série de cinco vídeos com testemunhos recolhidos em toda a Europa. 

Convictos do papel central da representação e da autodeterminação, as entrevistas em vídeo mostram as 

histórias das pessoas LGBTI mais velhas a partir do seu próprio ponto de vista, das suas vozes, das suas 

memórias, das suas experiências e das suas esperanças para o futuro. Desde o momento em que se 

assumiram até aos seus casamentos e uniões de facto, os cinco vídeos abrirão uma janela para uma minoria 

muitas vezes invisível: a que é composta por pessoas LGBTI mais velhas.  

Conheça Raffaele, Marjet e Ineke, Gregory, Mizia e Antonio para conhecer como é viver como uma pessoa 

LGBTI sénior na Europa! 

Assista ao teaser antes do lançamento das histórias que constituem a nossa campanha! 

A primeira entrevista será lançada no dia 30 de Setembro, e durante as cinco semanas seguintes 

publicaremos todas as segundas-feiras um novo vídeo apresentando a experiência única de envelhecer como 

uma pessoa LGBTI, na Europa. 

Cada vídeo permitirá que escolha entre legendas em inglês, grego, italiano, português, romeno, holandês e 

francês. 

Siga o nosso canal de Youtube para ficar atualizado e visite nosso website para saber mais sobre o Projeto! 

Você quer fazer parte do projeto?  

Deixe sua voz ser ouvida e escreva-nos para: best4older.lgbti@gmail.com   
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SOBRE O PROJETO 

O projeto Best4OlderLGBTI, financiado pelo Programa Direito, Igualdade e Cidadania (REC), pretende 

combater a discriminação com base na idade, orientação sexual, identidade de género, expressão de género 

e características sexuais dos idosos, e promover os direitos dos idosos (LGBTI), através da consciencialização 

de diferentes grupos-alvo, contribuindo para uma sociedade mais igualitária e inclusiva. O objetivo do projeto 

consiste em desenvolver uma campanha de consciencialização em seis Países-Membros da UE, contribuindo 

para reduzir as desigualdades e a discriminação no atendimento em serviços públicos, cuidados de saúde e 

sociais, bem como para encorajar a denúncia de casos de discriminação. 

Visite o nosso website para saber mais sobre o projecto! 

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso aos conteúdos, 

que refletem apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso 

que possa ser feito das informações nela contidas. 

 

 


