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CO-ADOPÇÃO GAY

Proposta de referendo: “alargar o 
debate” ou ”manobra de diversão”?

O 
deputado Hugo Soares, 

advogado de 30 anos, 

propõe um referendo 

sobre a adopção por 

casais gay para que esta 

discussão seja feita pela 

sociedade e não apenas pelos 

deputados. 

Por que é que propõe um 

referendo sobre adopção por 

casais homossexuais a três dias 

da votação fi nal do projecto de 

lei do PS sobre co-adopção?

Não tenho dúvidas que as 

prioridades dos cidadãos são as 

que têm a ver com o emprego, o 

crescimento da economia, mas 

não fui eu que escolhi este tempo 

político. Foram deputados do 

PS que puseram esta questão a 

votação. Acho que esta é uma 

questão que tem de ser discutida na 

sociedade, porque tem a ver com 

o modelo organizativo de família e 

com o futuro de crianças. Veja que 

dignidade teria se o Parlamento 

aprovasse a lei e eu viesse daqui a 

seis meses pedir para referendar o 

que já tinha sido aprovado.

Mas o que está em causa 

no projecto de lei do PS é 

apenas a co-adopção [crianças 

que já vivem em famílias 

homoparentais] e o vosso 

referendo perguntaria aos 

portugueses se concordam com 

a adopção plena [de crianças 

institucionalizadas]...

Acha razoável que se discuta o 

supremo interesse de uma criança 

que seja adoptada em co-adopção 

e não se discuta o mesmo interesse 

na adopção plena? São situações 

iguais. É uma hipocrisia discutir 

uma questão e não outra, uma é 

um passo para o resto.

A sua proposta de referendo 

foi considerada pela deputada 

Isabel Moreira como “um 

estratagema antidemocrático” 

para adiar a votação.

A dra. Isabel Moreira tem dito 

coisas fantásticas. Qual é o 

problema de colocar esta questão 

a referendo? Já a ouvi dizer que 

o referendo é antidemocrático. 

Admiro-me que uma deputada que 

se diz democrata considere que um 

referendo sobre uma matéria que 

é de construção de sociedade seja 

antidemocrático, e que é assunto 

de tal detalhe jurídico que tem que 

ser discutido aqui e não lá fora. 

As duas perguntas são simples 

[Concorda que o cônjuge ou unido 

de facto do mesmo sexo possa 

adoptar o fi lho do seu cônjuge ou 

unido de facto? Concorda com a 

adopção por casais, casados ou 

unidos de facto, do mesmo sexo?], 

as alterações legislativas seriam 

sempre feitas no Parlamento.

Desde Maio, o Parlamento teve 

17 audições sobre o assunto, 

foram ouvidos dezenas de 

peritos. Disse que mudou de 

opinião. Qual é actualmente a 

sua posição?

Se a votação fosse amanhã, voltaria 

a votar não, mas estou disponível 

para ser convencido do mérito 

das duas perguntas que queremos 

colocar a referendo e, se essa for 

a vontade da população, por que 

não?

Então por que é que disse que 

tinha mudado de opinião?

Olhava esta questão no prisma da 

construção do modelo de família 

e o debate fez-se, e bem, na lógica 

do supremo interesse da criança. 

Estará melhor uma criança 

institucionalizada ou adoptada 

por um casal homossexual? 

Ouvi argumentação para os 

dois lados: que crianças criadas 

neste ambiente não têm um 

desenvolvimento igual a outras 

criadas por casais heterossexuais, 

mas ouvi muita gente, técnica 

e especializada, que disse o 

contrário. Se estou convencido? 

Tenho muitas dúvidas. Mas 

preciso de fazer este debate com 

as pessoas lá fora, quero sentir o 

mandato. 

Também não tinha esse 

mandato quando votou contra 

a co-adopção em Maio, podia-se 

ter abstido. Por que é que não 

propôs o referendo na altura?

Se me abstivesse, era porta aberta 

para o diploma passar. Disse que 

esperava que se fi zesse debate, em 

declaração de voto. Não considero 

que esse debate se tenha feito. 

Tenho a convicção de que, se for 

votado, o projecto de lei do PS 

pode ser chumbado. Estamos a 

abrir uma janela para que o debate 

se faça com seriedade e que as 

pessoas possam mudar de opinião.

Foi aprovado na generalidade 

em Maio…

Falharam muitos deputados 

do PSD no dia da votação e não 

exerceram o seu direito de voto. 

Se esses deputados votarem não, o 

projecto chumba.

Como é que votariam os 

portugueses sobre esta questão?

Não sei, mas penso que, sem 

informação e sem debate, diriam 

mais que não; com informação 

e com debate, tenderia a haver 

mais portugueses a dizer que sim. 

Tem sido um debate-tabu, com 

constrangimentos, com barreiras, 

até ideológicas, quando não tem 

que ser, daí o referendo. Hugo Soares

Proposta de referendo
Catarina Gomes

O vice-presidente da 
bancada do PSD acha que 
“é uma hipocrisia” estar a 
discutir só a co-adopção

RUI GAUDÊNCIO

“Esta questão tem 
que ser discutida na 
sociedade, porque 
tem a ver com o 
modelo organizativo 
de família”
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Na terça-feira, o deputado social-democrata Hugo Soares apresentou no Parlamento, com seis deputados 
da JSD, um projecto de resolução que propõe um referendo nacional sobre a adopção de crianças por 
casais homossexuais. Na prática, a iniciativa adiou a votação fi nal do projecto de lei do PS sobre co-adopção 
(quando as crianças já vivem numa família com um casal do mesmo sexo mas só um é reconhecido como 
pai ou mãe), prevista para esta semana e que tinha sido aprovada na generalidade em Maio. Isabel Moreira, 
uma das autoras do diploma, diz que tudo não passa de “uma manobra de diversão”

I
sabel Moreira, a deputada 

socialista que é co-autora 

do projecto de lei sobre 

co-adopção por casais 

homossexuais, acusa o 

deputado social-democrata 

que propõe um referendo sobre o 

tema de inconsistência, uma vez 

que houve uma petição popular 

a pedir o mesmo e o parlamentar 

“fi cou calado”. 

Por que é que diz que a 

proposta de referendo 

apresentada por deputados 

da JSD é “um estratagema 

antidemocrático”?

É uma manobra de diversão, uma 

tentativa de última hora de adiar 

o processo legislativo, a três dias 

de estar concluído, para desviar 

as atenções do sentimento geral 

que a população tem em relação 

ao Orçamento do Estado. Há um 

trabalho muito duro feito desde 17 

de Maio, de debate intenso, com 

um grau de esclarecimento de 

que tenho memória rara. Durante 

esse período, nunca foi levantada 

a questão do referendo e o 

deputado não se coibiu de o votar 

na generalidade. Não há nenhuma 

consistência na iniciativa, do 

ponto de vista da convicção.

O deputado argumenta que o 

debate sobre a co-adopção não 

saiu do Parlamento e não se 

estendeu à sociedade civil…

As audições foram públicas, 

foram sempre disponibilizadas 

no site da AR, assim como toda 

a documentação. E o senhor 

deputado deve ter desligado a 

televisão, parado de comprar 

jornais e desligado a rádio 

durante muitos meses. O senhor 

deputado acordou hoje para a 

co-adopção, os cidadãos e os 

restantes deputados chegaram à 

co-adopção há mais tempo.

O deputado diz que um 

referendo sobre a co-adopção 

alargaria o debate.

Em todos os temas ditos 

fracturantes, houve petições de 

cidadãos a pedir referendos e o 

deputado nunca se manifestou. 

Julgo que ainda na semana 

passada houve a discussão sobre 

uma petição que pedia um 

referendo sobre a adopção por 

casais do mesmo sexo, foi votada e 

o deputado fi cou calado.

Se houvesse referendo, 

como acha que votariam os 

portugueses?

Não sei. Nem o que teriam dito 

sobre a Procriação Medicamente 

Assistida, o casamento gay, a lei 

de alteração de sexo, que é uma 

matéria tão técnica e que, se não se 

estudar e perceber o que está em 

causa, faz impressão a tanta gente. 

Imagine que tinha ido a referendo. 

É para isso que nos elegem. 

O referendo é para questões 

absolutamente excepcionais.

O projecto de resolução que 

propõe o referendo adiou a 

votação do projecto de lei de 

que é co-autora…

Este projecto de resolução é ilegal, 

viola a Constituição e a lei do 

referendo. Uma das ilegalidades é 

a de que os referendos só podem 

recair sobre uma questão, que 

pode ser desdobrada, mas uma 

coisa é uma pergunta sobre a 

adopção, outra é a co-adopção. 

Mostra que o deputado não 

percebeu nada. Em termos 

jurídicos, o projecto de resolução, 

ao contrário do que foi dito, não 

interrompe o processo legislativo, 

o que interrompe é a aprovação 

do projecto de resolução. Foi 

ilegal o adiamento. Este referendo 

não é possível.

O deputado defende que, na 

prática, a aprovação da co-

adopção viria abrir a porta à 

adopção.

Para pôr as duas perguntas 

num suposto referendo ou está 

confundido ou quer confundir. 

E se, em referendo, a adopção 

por casais do mesmo sexo fosse 

aprovada, como é que se sujeita 

a referendo uma questão que já 

foi chumbada pelo Parlamento 

duas vezes [propostas do Bloco 

de Esquerda]? Se o PSD apoiar 

esta proposta de referendo, está 

disposto a fazer um projecto de 

lei a permitir a adopção por casais 

homossexuais? 

Se a votação tivesse sido na 

sexta-feira, o projecto de 

lei da co-adopção teria sido 

aprovado?

Claro que sim, como aconteceu 

em Maio. Mas, se não for 

aprovado, aceito. Como sou 

democrata, não tenho medo 

do voto. Quem, a três dias da 

votação, se lembra de pedir um 

referendo, demonstra, depois 

de os argumentos recolhidos 

terem sido tão unânimes, que 

tem medo do voto. As leis não são 

folhas, têm a ver com pessoas e 

vidas, com centenas de crianças. 

Há mães e pais e adolescentes 

que estão, desde Maio, a seguir 

este processo, porque lhes diz 

respeito. Há centenas de pessoas 

defraudadas por causa de um 

requerimento para distrair os 

portugueses do drama que o 

Orçamento gera no país. Isabel Moreira

Votação adiada
Catarina Gomes

Deputada socialista diz que 
interrupção do processo 
legislativo sobre
co-adopção defrauda 
centenas de crianças

RUI GAUDÊNCIO

“É uma manobra 
de diversão, uma 
tentativa de adiar o 
processo legislativo, 
a três dias de estar 
concluído”


