
 

“Nem a lei, nem os instrumentos internacionais definem o  

que deve entender-se por superior interesse da criança (…)” 

(Juiz do Tribunal do Barreiro) 

Considerando que:  

1. Recentemente foi aprovada no Parlamento, por 103 votos da 

bancada social-democrata, 93 contra do PS, PCP, BE e Verdes e a 

abstenção do CDS e de dois deputados socialistas, a proposta de 

referendo sobre a co-adopção e adopção por casais homossexuais; 

 

2. Importa precisar que um pai ou mãe solteiros, divorciados ou 

viúvos de uma relação anterior com uma pessoa de sexo diferente 

que vivam actualmente com um companheiro do mesmo sexo, 

formam um novo núcleo familiar inexistente aos olhos do Estado e 

que a situação pode piorar se o pai ou mãe biológicos dessa criança 

falecerem, fazendo com que legalmente não exista qualquer 

relação entre o “filho” e o “pai” que lhe sobrevivem, nem 

possibilidade de a constituir perante a lei; 

 

3. O reconhecimento da co-adopção vem preencher uma lacuna 

nos direitos parentais de casais de pessoas do mesmo sexo, já que 

através da mesma, o Estado reconhece as crianças existentes numa 

relação e família e garante protecção aos mesmos; 



                                    

4. Tal possibilidade, ao reconhecer a parentalidade de um pai ou 

de uma mãe perante o filho biológico ou adoptado do 

companheiro, permite a construção de planos de vida tão naturais 

quanto o de casais de pessoas de sexo diferente e a criação de 

núcleos de afecto, de um lar e de uma casa passam a ser possíveis 

com a segurança que a lei legitima através da possibilidade de 

adopção; 

5. É por demais defendida por diferentes especialistas a 

importância dos referenciais familiares para um crescimento bem 

sustentado do ponto de vista emocional, com implicações 

inequívocas em matéria de realização pessoal e de coexistência 

saudável e, por inerência também, para uma coesão social 

alicerçada em valores estruturantes; 

6. Revelando uma abertura e permeabilidade face às mudanças 

sociais e à alteração do conceito de família, aprovaram os bispos 

portugueses uma carta pastoral designada “A propósito da 

ideologia do género”, onde defendem que as leis fracturantes em 

matérias como o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo ou a co-adopção de crianças por homossexuais “não são 

irreversíveis”; 

 



                                     

 7. Aquilo que está em causa é matéria relativa a direitos humanos 

e que, pelo seu valor intrínseco, não devem os mesmos, num 

regime democrático, ser referendáveis, assumindo-se que os 

parlamentares enquanto representantes do povo que os elegeu, 

funcionarão como mediadores nessa defesa intransigente; 

 

8. Que o PSD, ao recorrer à convocação de um referendo assumiu 

uma atitude eticamente reprovável, fugindo ao debate parlamentar e 

contribuindo para o agravar do crescente desprestígio da instituição 

parlamentar e muito prejudica a imagem de um PSD que se afasta 

cada vez mais da matriz social-democrata;  

9. A disciplina de voto que foi imposta aos deputados do PSD é 

atentatória dos princípios individualmente professados e 

silenciadora do seu livre arbítrio, reduzindo uma questão tão 

importante à mesquinhez duma luta partidária, que não dignifica 

quem a impôs nem a democracia que conquistámos há 40 anos; 

 

10. Há uma clara violação da lei orgânica do referendo, já que na 

mesma proposta se incluem a adopção e a co-adopção, que são 

matérias diferentes, cuja defesa ou negação relevam duma 

estrutura conceptual distinta que importa, pois, ver 

salvaguardada; 

 



                                    

11. Aquilo que está em causa é o superior interesse das crianças 

criadas em famílias já existentes, para quem se defende segurança 

jurídica e protecção legal, mesmo se “(…) nem a lei nem os 

instrumentos internacionais definem o que deve entender-se por 

superior interesse da criança (…) e que “(…) o princípio só adquire 

relevância quando referido ao interesse de cada criança em 

concreto, defendendo-se mesmo que haverá tantos interesses 

quantas forem as crianças destinatárias (…)”, 

                         

A Câmara Municipal de Sintra delibera, na sua Sessão de 21 de 

Janeiro de 2014: 

 

1. Manifestar a sua preocupação face ao que está subjacente a 

esta intenção, independentemente da consulta popular poder 

vir a ser travada por razões formais ou não ter o aval do 

Presidente da República; 

 

2. Enviar esta moção para a Presidência da República, a 

Assembleia da República e para a ANMP; 

 

3. Divulgar pelas plataformas digitais da Câmara Municipal de 

Sintra; 

 



 

 

4. Divulgar através dos meios de comunicação social. 
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