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POR MAIS IGUALDADE – 
E POR TODAS AS 
FAMÍLIAS 
 

o longo dos últimos meses, a ILGA 
Portugal tem continuado a desenvolver 
atividades várias no âmbito da nossa luta 
contra a discriminação em função da 
orientação sexual e da identidade de 
género. 
 

Famílias no Plural  
A 7 de outubro de 2011, a ILGA Portugal organizou, 
juntamente com o CRIA – Centro em Rede de 
Investigação em Antropologia e com o apoio do 
Instituto da Segurança Social, a Conferência 
Internacional “Famílias no Plural: alargar o conceito, 
largar o preconceito”, que decorreu no ISCTE-IUL. 
Esta foi a primeira Conferência Internacional, 
realizada em Portugal, dedicada exclusivamente a 
questões da parentalidade das pessoas LGBT e 
contou com a presença de peritas/os nacionais e 
internacionais na matéria, de entre as/os quais se 
destacam nomes como Charlotte Patterson 
(University of Virginia, E.U.A.), Nanette Gartrell 
(UCLA e UCSF, E.U.A.) ou Robert Wintemute (King’s 
College London, Reino Unido). Esta Conferência veio 
partilhar o consenso científico que existe há muito, 
apoiado em investigação realizada em muitos países 

e ao longo de muitas décadas e nas mais diversas 
áreas do saber, que endossa de forma 
absolutamente inequívoca a possibilidade de 
exercício da parentalidade por casais de pessoas do 
mesmo sexo. 
Porém, já em 2012 foram votados no Parlamento 
vários projetos-lei sobre técnicas de procriação 
medicamente assistida (PMA) e sobre o acesso à 
adoção. A ILGA Portugal acompanhou de perto 
ambas as discussões e votações mas Portugal vai 
continuar a proibir e punir o acesso a técnicas de 
PMA, como a inseminação artificial, por mulheres 
solteiras ou por casais de mulheres, no que é uma 
violação evidente do princípio da igualdade e do 
direito a um projeto familiar; e também se decidiu, 
uma vez mais, a favor da discriminação e contra o 
superior interesse das crianças no que se refere às 
condições de acesso à adoção. Vingou portanto a 
ignorância e a ideia de que se pode legislar com 
base em crenças ignorando ativamente consensos 
científicos - mesmo quando estão em causa direitos 
de crianças.  
Em todo este processo, continuámos a frisar que é 
tempo de olhar para as realidades de todas as 
famílias e de garantir a igual proteção de crianças 
que já hoje são criadas por casais de pessoas do 
mesmo sexo através do reconhecimento legal de 
ambas as figuras parentais - sendo que esta 
questão da perfilhação ou da co-adoção é uma 
questão que vai portanto para além da 
discriminação em função da orientação sexual e que 
está diretamente relacionado com a garantia dos 
direitos das crianças que já existem no Portugal de 
hoje. Aliás, longe do Parlamento, é de assinalar o 
inquestionável sucesso que a campanha “Como é a 
tua Família?”, produzida pelo grupo Famílias Arco-
Íris da ILGA Portugal, tem tido junto das 
comunidades escolares de todo o país – e a 
consciencialização de que o que faz 
verdadeiramente uma família é o amor. 

 
Igualdade de Norte a Sul 
Através dos projetos Centro LGBT e Porto Arco-Íris,  
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apoiados pelo financiamento do POPH/QREN, temos 
intervindo em Lisboa e no Norte, 
potenciando o voluntariado e 
promovendo o exercício de uma 
cidadania participada e uma cultura de 
valorização dos Direitos Humanos. O 
projeto Porto Arco-Íris trouxe à zona 
Norte do país, entre muitas atividades, 
a Feira do Livro LGBT, ações de 
sensibilização de profissionais de 
diversos setores (algumas das quais 
são absolutamente pioneiras, como as 
dirigidas aos setores da saúde ou da 
gerontologia) ou ainda a Conferência 

“Direitos Humanos das Pessoas LGBT – de 
Yogyakarta ao Porto”, na Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da Universidade do Porto.  

 
Do lado certo da História 
A 11 de janeiro de 2012, decorreu no Cinema São 
Jorge a 9ª Edição dos Prémios Arco-Íris, para 
premiar pessoas e instituições que se distinguiram 
por promoverem os Direitos Humanos das pessoas 
LGBT, ou seja, por estarem “do lado certo da 
história”, na expressão de Hillary Clinton. A 
Cerimónia mais participada de sempre foi 
apresentada por Ricardo Araújo Pereira (Prémio 
Arco-Íris 2009) e contou com atuações dos Clã e 
dos The Gift. Os troféus, da autoria de João Pedro 
Vale, foram atribuídos a: Ana Zanatti; Clã; Gabinete 

para a Resolução 
Alternativa de Litígios 
(GRAL) do Ministério da 
Justiça; Luís Borges; 
Nuno Miguel Ropio; e, 
“Querida Júlia”.  
No passado mês de 
junho, a ILGA Portugal 
celebrou o orgulho 
LGBT marchando em 
Lisboa e no Porto, 
sendo ambas as 

iniciativas caracterizadas pelo maior número de 
apoiantes da Associação de sempre. 
A antecipar a 16ª edição do Arraial Pride, a ILGA 
Portugal contou também com o apoio da Embaixada 
dos Estados Unidos da América na organização da 
mesa redonda “Do lado certo da história: os direitos 
humanos das pessoas LGBT” e a exposição “Berlin – 
Yogyakarta: direitos humanos das pessoas LGBT”. 
Ambas as iniciativas tiveram lugar nos Paços do 
Concelho e marcaram que os Direitos das pessoas 
LGBT são Direitos Humanos. 
E o Arraial Pride 2012 foi uma vez mais a grande 
festa da igualdade no dia 30 de junho. Com o apoio 
da CML e EGEAC, e com várias dezenas de 
parcerias, o Terreiro do Paço encheu-se de milhares 
de participantes. E tivemos ainda o maior Arraialito 
de sempre, com muitas crianças a mostrar que as 
famílias existem mesmo no plural – e a vincar que o 
preconceito não pode nunca sobrepor-se aos 
direitos das nossas crianças. 

 
 
 

 

OIKOS EM AÇÃO CONTRA O  
TRÁFICO HUMANO E A 
EXPLORAÇÃO LABORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

s projetos (es)Forçadas e (des)Iguais ( 
Março 2010 | fevereiro 2013) e Mãos 
(re)Forçadas (setembro 2011 |dezembro 

2013), apoiados pelo Programa Operacional do 
Potencial Humano, Eixo 7.3 - Apoio Técnico e 
Financeiro às Organizações Não Governamentais, 
materializam a intervenção da OIKOS - Cooperação 
e Desenvolvimento em matéria de prevenção e 
combate ao Tráfico de Seres Humanos (TSH) e à 
exploração laboral. 
Através de uma metodologia de ação 
descentralizada, assente na capacidade de alcance e 
multiplicação de estruturas de base da sociedade 
civil, a OIKOS tem vindo a fomentar o nível de 
conhecimento geral da população sobre o fenómeno 
do TSH e exploração laboral, dotando grupos 
profissionais estratégicos de competências de 
identificação, gestão e encaminhamento de 
situações de TSH, promovendo ao mesmo tempo a 
capacidade de mobilização e ativismo locais em 
torno da causa da prevenção e combate ao tráfico 
de pessoas, discriminação e exploração laboral. 
A intervenção contempla diretamente cinco 
concelhos da região Norte (Barcelos, Braga, 
Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vila Nova de 
Famalicão) e mobiliza transversalmente 
destinatários de três contextos sociais distintos: o 

O 

Foto 1 
Sessão teste de 
actividades e 
materiais 
pedagógicos com 
a Associação 
Guias de Portugal 
de Braga 

Foto 2 
Workshop 
com os 
docentes da 
Escola 
Secundária da 
Póvoa de 
Lanhoso. 
 


