
Constitução não vai travar lei
da coadoção por casais gay
Especialistas Maioria dos constitucionalistas ouvidos pelo DN não vê razão para contestar
lei Paulo Otero destoa e diz que Estado não estará a assegurar especial proteção da criança

PATRÍCIA JESUS

Nãoháproblemas de constitucio
nalidade no projeto de lei da coa
doção É esta convicção damaio
ria dos constitucionalistas ouvidos
pelo DN que consideram que a
decisão está dentro da liberdade
que aConstituição dá ao legisla
dor tal como aconteceu na ques
tãodo casamento entre pessoas do
mesmo sexo PauloOtero destoae
argumenta que a seuver será in
constitucional o que significa que
oCDS ouqualquer outra entidade
tem boas chances de obter provi
mento

Oconstitucionalista refere se à

intenção anunciadapelo CDS de
emúltimo caso pedir a fiscalização
sucessiva da constitucionalidade
do diplomaaprovado nasexta fei

ra na generalidade no parlamen
to O projeto lei tomapossível que
os homossexuais possamcoadotar
os filhos dapessoa com quem es
tão casados ou comquemvivem

Àprimeiravistaparece meque
não hánenhumpro
blema Assim como

o legislador tem li
berdade para decidir
no caso do casamen

to parece me que
também terána coa

doção Aliás oTribu
nalConstitucional já
foi chamado a pro
nunciar se sobre o casamento en

tre pessoas domesmo sexo e disse
queo legislador era livre paradeci
dir não impondo nempermitin
do lembra o constitucionalista
Bacelar Gouveia Isto indepen
dentemente do que se possapen

sar do ponto devista do mérito e
oportunidades damedida

É uma questão fundamental
de decisão de liberdadedo legisla
dor não creio que haja problema
de constitucionalidade concorda

VitalMoreira referin
do tambémadecisão

propósito do casa
mento entre pessoas
domesmo sexo

BacelarVasconce

los vai mais longe
Não só não vê ne
nhuma matéria no

projeto lei que atinja
os valores constitucionais como
lembraque aConstituição proíbe
a discriminação com base na
orientação sexual Éumprincípio
queclaramente apontapara acoa
doçãoeatépara aadoçãoplenade
casais domesmo sexo conclui

Paulo Otero discorda completa
mente invocando o artigo 69 da
Constituição que diz que oEstado
assegura especial proteção às
crianças órfãs abandonadas ou
por qualquer forma privadas de
um ambiente familiar normal O
constitucionalista não temdúvi

das que a coadoção por pessoas
do mesmo sexo não é uma am

biente familiarnormal quenão as
segura a diversidade e a comple
mentaridade entre pai e mãe O
professoracatedrático daFaculda
de de Direito de Lisboa também

defendia que o casamento entre
pessoas do mesmo sexo era in
constitucional
Já Gomes Canotilho embora

não tenha grandes opiniões em
relação ao tema garante que não
seria ele a levantar a questão da
constitucionalidade

PROJETO

Um longo caminho
pela frente

Aaprovação do projeto lei
da coadoção sexta feirano
parlamento foi uma surpre
sa mas enfrentaaindaum
longo caminho até se tornar
realidade Depois daaprova
ção nageneralidade ainda
vai serdiscutido na especiali
dadee só depois voltará ao
plenário paravotação final
onde não é garantido que a
votação sejanomesmo senti
do Até agorao CDS tem sido
o partido quemais criticou a
aprovação tendo já pedido o
veto políticado Presidente da
República Cavaco Silva E
não exclui apossibilidade de
pedir a fiscalização sucessiva
da constitucionalidadedo di

ploma
Pai e mãe substituídos por progenitores 1 e 2

EstadosUnidos Formulários
vão ter designaçõesmais ge
néricas para abranger filhos
de casais do mesmo sexo
Mudança é polémica

Oministério daEducação dos Es
tadosUnidos decidiu substituir as

palavras Pai e Mãe por Progeni
tor 1 e Progenitor 2 emalguns for
mulários Asmudançasvão ser in
troduzidas no próximo ano para

melhor abranger os filhosde casais
do mesmo sexo e incluir as suas

dinâmicas familiares únicas ex
plicou o secretário de estado da
Educação AmeDuncan O anún
cio levantou algumapolémica so
bretudo junto de grupos cristãos
mais conservadores

Aalteração será introduzida no
formulário parapedirapoio finan
ceiro e vai permitir incluir pelapri
meiravez ambosos pais parents
palavra que eminglês pode signi

ficar pai oumãe independente
mente do género e estado civil
desdequevivamjuntos avançou
o Washington Times Ou seja pai é
substituídoporum termo neutro e
entre parênteses acrescenta se
pai mãe padrasto madrasta
Além de ser mais inclusiva a

mudançavai permitir calcularme
lhor o rendimentodo agregado fa
miliar e avaliar commaisprecisão
se o estudante precisa de apoios
argumentao governo federal

Argumentos que não conven
cem toda a gente Cathy Ruse do
FamilyResearchCouncil conside
rou amudança profundamente
ofensiva citada pelo jornal britâ
nicoDailyMail

Em países como a Suécia a
questão da neutralidadedalingua
gem está no centro do debate so
bre a igualdade há algum tempo
Um exemplo mais radical é a cria
ção de umpronome neutro uma
mistura entre ele e ela
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