
MOÇÃO Nº 11  – Aprovada Ponto por Ponto na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Lisboa 
realizada em 21 de Outubro de 2008.

                               PONTO 1
Aprovado Maioria 
Votos a Favor – PS/ PCP/ BE / PEV e 4 DM do PSD 
Votos Contra – 8 DM do PSD e 1 do CDS-PP
Abstenções – PSD/ CDS-PP

                                  PONTO 2
Aprovado Maioria 
Votos a Favor – PS/ PCP/ BE / PEV e 4 DM do PSD 
Votos Contra – 19 DM do PSD e 2 do CDS-PP
Abstenções – PSD/ 1 DM CDS-PP

MOÇÃO

Lisboa contra a discriminação

 

Considerando que:

1. A  Constituição  da  República  Portuguesa  proíbe  expressamente  a 

discriminação  em  função  da  orientação  sexual  e  que,  aquando  da 

consagração deste princípio, todos os partidos afirmaram subscrevê-lo;

2. O Partido  Socialista  na sua declaração de princípios  anterior  às últimas 

eleições legislativas se comprometia a eliminar da Lei Portuguesa todos os 

factores de discriminação;

3. O acesso ao Casamento Civil  em nada afecta os direitos ou deveres de 

nenhum  outro  cidadão,  constituindo  apenas  a  eliminação  de  uma 

inconstitucionalidade por omissão e uma discriminação sem sentido.

 

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal 

de Lisboa, na reunião ordinária de 21 de Outubro de 2008, delibere:

1. Apelar  à  Câmara  Municipal  de  Lisboa  para  que  promova  um  crescente  trabalho 

conjunto e  diálogo com os movimentos  que representam os homossexuais  e  as 

associações de direitos sexuais no sentido de combater as muitas discriminações de 

que estes cidadãos continuam a ser alvo na sociedade e na lei;
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2. Pronunciar-se a favor do princípio constitucional da não discriminação de cidadãos 

com base na orientação sexual  e,  em consequência,  pela  consagração na lei  do 

acesso ao casamento civil a pessoas do mesmo sexo.

O Grupo Municipal do Bloco de Esquerda

José Gusmão
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