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A Juventude Socialista (JS) saúda a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que 

critica a legislação de países como Portugal, afirmando que este é o momento para se 

aprofundarem as causas progressistas contra todas as formas de discriminação. 

  

Após ter sido tornado pública a posição do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que 

advoga que «não há razões que mostrem que tal diferença de tratamento [entre casais 

heterossexuais ou casais homossexuais] seja necessária para a protecção da família ou dos 

interesses da criança», a JS defende que se deve proceder rapidamente em Portugal a uma 

alteração legislativa, em linha com a defesa intransigente que a JS sempre fez ao longo da sua 

história de direitos iguais para todas as famílias, independentemente da orientação sexual dos 

membros que a compõem. 

 

A Juventude Socialista sempre considerou que a alteração à lei do casamento que terminou 

com a discriminação em função da orientação sexual foi um primeiro passo para uma sociedade 

mais justa, entendendo que agora não poderá haver qualquer entrave a que seja consagrado 

na lei o direito à parentalidade por parte de todas as famílias. A recente decisão do Tribunal 

Europeu, arrasando a agenda da direita conservadora, vem reforçar a defesa e os argumentos 

que a JS e outros movimentos sociais têm defendido ao longo dos últimos anos, pelo que a 

petição que defende um recuo civilizacional quanto à legislação sobre Interrupção Voluntária da 

Gravidez e casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que, alegadamente, PSD e CDS 

admitem discutir, é absolutamente inaceitável. 

 

Para João Torres, Secretário-geral da JS, «a decisão do Tribunal Europeu é uma grande vitória 

para todos aqueles que se têm esforçado pelo aprofundamento dos direitos civis no nosso país 

e obriga o Partido Socialista a promover um debate na Assembleia da República que vise a 

aprovação de legislação para efectivar a adopção por parte de casais do mesmo sexo». 
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