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APRESENTAÇÃO DA OBRA 

 
O livro apresenta os resultados do estudo nacional sobre as 

necessidades das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, 

intersexo e com outras identidades não cisgénero e não 

heterossexuais (LGBTI+) e sobre a discriminação em função da 

orientação sexual, identidade e expressão de género e características 

sexuais (OIEC). É composto por três partes: i) uma revisão da 

literatura nacional e internacional com vista a conhecer o fenómeno 

da discriminação em função da OIEC; ii) uma análise da situação de 

discriminação em função da OIEC e das necessidades das pessoas 

LGBTI+ na sociedade portuguesa atual, a partir de entrevistas e 

grupos focais com associações LGBTI+, bem como de dados 

disponibilizados pelas estruturas de atendimento a vítimas de 

violência doméstica e de género LGBTI+; e  iii) uma análise do quadro 

legal nacional sobre “crimes” e “discurso de ódio”. A parte final 

contempla as principais conclusões e recomendações relativas às 

temáticas abordadas, que se espera poderem constituir fonte de 

informação e sustentação de políticas públicas dirigidas à população 

LGBTI+ no sentido da concretização da igualdade de direitos e 

proteção contra a violência e a discriminação. 
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SOBRE A ORGANIZADORA 
 

 
 
 
Sandra Palma Saleiro é doutorada em Sociologia pelo Iscte – Instituto 

Universitário de Lisboa, com uma tese sobre diversidade de 

(trans)género. É investigadora do Centro de Investigação Estudos de 

Sociologia (CIES-Iscte) e Professora Auxiliar Convidada no Curso de 

Sociologia do Iscte-IUL. Tem trabalhado em projetos de investigação 

sobre género, igualdade de género e violência de género; identidade 

de género, transgénero, diversidade de género; desigualdades 

sociais; metodologias de avaliação, avaliação de políticas públicas e 

de programas e projetos. Em 2020 foi galardoada com o Prémio 

Arco-Íris-AMPLOS. 
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LIVROS DO MÊS 2022 
 

Janeiro - Futuros desiguais? sonhos e projetos de filos de imigrantes 

em Portugal, autoria de Sandra Mateus 

 

Fevereiro - 67 vozes por Portugal, co-prefaciador José Crespo de 

Carvalho 

 

Março - Augmented reality and virtual reality: new trends in 

immersive technology, organização de Sandra M. C. Loureiro 

 

Abril - Novas e velhas extemas-direitas, coordenação de João Mineiro 

 

Maio - Trabalho e viver no século XXI: estudos do trabalhos em 

Portugal, organização de Duarte Rolo 

 

Junho - Virtual aesthetics in architecture: designing in mixed 

realities, organização de Sara Eloy  
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com 
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a 
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os 
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação 
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do 
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte. 
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