
                                                                                                        

 

 
Voto de Saudação pelo Dia Internacional Contra a Homofobia, 

Bifobia e Transfobia 

 

O Dia Internacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, comemora a 

retirada da homossexualidade da lista da “Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde”, da Organização Mundial da 

Saúde que ocorreu a 17 de maio de 1990.  

 

Em Portugal, a homossexualidade foi criminalizada até à revisão do Código Penal 

de 1982. Em 2010, foi aprovado o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, 

com exclusão da adoção. Em 2016, a adoção de crianças foi alargada a casais de 

pessoas do mesmo sexo. Em 2018 foi consagrado o direito à autodeterminação da 

identidade de género e expressão de género e à proteção das características 

sexuais de cada pessoa. 

 

Apesar de alguns progressos, persistem muitas formas de discriminação, tanto a 

nível legal quanto social, sendo por isso necessário o reconhecimento dos direitos 

e na proteção de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais, queer, e 

todas as minorias sexuais e de género (LGBTIQ+). 

 

No contexto escolar, profissional ou familiar, durante as atividades desportivas e 

de lazer, na rua, na Internet, as pessoas LGBTIQ+ ainda são muitas vezes 

confrontadas com a exclusão, o desprezo e até abusos verbais e físicos. 

 

Relembramos que 17 de maio de 2021, o Secretário-Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou ao apoio às pessoas LGBTIQ+. 

Segundo Guterres, “Em todo o mundo, as pessoas LGBTIQ+ são discriminadas pelo 

simples fato de serem elas mesmas. E a pandemia de COVID-19 tem vindo a 

agravar a situação. A ONU constatou que, desde o início da pandemia, a 

discriminação, a violência, o discurso de ódio, a exclusão social e económica, o 

estigma e as barreiras no acesso à saúde, educação, emprego e serviços básicos 



pioraram para as pessoas LGBTIQ+. Medidas preocupantes foram tomadas para 

anular as proteções legais e sociais dos seus direitos humanos básicos.”  

Atualmente 69 países continuam a criminalizar as relações entre pessoas do 

mesmo sexo, podendo, em alguns países, levar à sua condenação com pena de 

morte.  

 

Entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, foram quatro os países (Canadá, 

França, Nova Zelândia, Israel) que criminalizaram as “terapias de conversão”. No 

entanto, as práticas que promovem a alteração da orientação sexual e da 

identidade de género continuam a ser legais em Portugal. 

 

 

Assim, os Deputados Municipais Independentes dos Cidadãos Por Lisboa propõem 

à Assembleia Municipal de Lisboa que, na sua sessão plenária de 17 de maio de 

2022, delibere: 

 

1. Saudar o Dia Internacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia 

2. Saudar todas as pessoas e organizações que contribuem para o reforço dos 

Direitos das Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais, queer, e 

todas as minorias sexuais e de género (LGBTIQ 

3. Dar conhecimento deste voto a todas as organizações que contribuem para 

o reforço dos Direitos das Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans, 

intersexuais, queer, e todas as minorias sexuais e de género (LGBTIQ+). 

 

Lisboa, 17 de maio de 2022 

 

Os Deputados Municipais Independentes dos Cidadãos Por Lisboa, 

 

 

 

   Miguel Graça          Daniela Serralha 

 

 


