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Ao Dia Internacional e Nacional contra a Homofobia e Transfobia

O Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia é celebrado em todo o mundo e 
reconhecido oficialmente em diversos Estados, como é o caso de Portugal e da própria UE, 
assinalando o percurso do combate à discriminação homofóbica e transfóbica, lembrando o 
dia em que, em 1990, a OMS retirou a homossexualidade da sua classificação de doenças.

O Dia 17 de Maio representa uma missão de todos os Estados de Direito e, portanto, 
também de Portugal, que consagra expressamente no artigo 13.º da Constituição a proibição 
de discriminações com base na orientação sexual e que se associou a esta data como Dia 
Nacional por resolução da Assembleia da República em 2017.

Existe no mundo preconceito, discriminação e violência exercida sobre pessoas gays, 
lésbicas, bissexuais e transexuais, quer através da prática de crimes de ódio e de discurso de 
ódio, quer através de discriminação que persiste ainda na escola, nos locais de trabalho e na 
sociedade em geral.

A violência institucional e a violação grosseira dos direitos humanos das pessoas LGBTI são 
uma realidade que merece a nossa permanente vigilância e que acontece em muitos países.
Em mais de 70 países no mundo a homossexualidade é crime e em 5 é aplicada a pena de 
morte. 

Nos últimos 15 anos, Portugal tem dado provas inequívocas de avanços legislativos e 
civilizacionais na defesa e na garantia dos direitos das pessoas LGBTI, em particular no 
âmbito das relações familiares e da identidade. 

É fundamental que os países democráticos e defensores intransigentes da liberdade e dos 
Direitos Humanos sejam um exemplo, mas que sejamos também nos fora onde participamos 
e nas instâncias internacionais onde temos assento, uma voz ativa de condenação de práticas 
e crimes contra as pessoas LGBTI.

Assim, a Assembleia da República reunida em sessão plenária saúda a comemoração do Dia 
Internacional e Nacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia, todas as pessoas e 
movimentos da sociedade civil que contribuem ativamente para a eliminação da 
discriminação e da violência contra pessoas LGBTI em Portugal e no mundo.
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