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Acrónimos e definições
Bifobia

Bissexual

Cisgénero

Homem gay

Género

Expressão de género

Violação baseada  
no género

Binário de género

Identidade de género

Heterossexismo

VIH

O medo, raiva irracional, intolerância ou/e ódio face à bissexualidade e pessoas bissexuais 
(consultar «bissexual»). A fobia poderá existir entre heterossexuais, homens gay, lésbicas ou entre 
os próprios bissexuais e está muitas vezes relacionada com múltiplos estereótipos negativos 
de bissexuais centrados numa crença de que a bissexualidade não existe e na generalização 
de que os bissexuais são promíscuos. [«International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association -ILGA» (Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans- e Intersexo)]

Refere-se a uma pessoa emocionalmente e/ou sexualmente atraída por pessoas de mais do que 
um sexo.

Um termo que se refere a pessoas cuja identidade de género e expressão de género 
correspondem ao sexo que lhes foi atribuído à nascença e às expectativas sociais relacionadas 
com o seu género. (ILGA)

Uma pessoa que se identifica como um homem e que tem uma atração romântica e/ou sexual 
por outros homens. (Federação Sueca dos Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, e Transexuais 
- RFSL)

Refere-se às oportunidades e atributos sociais associados ao facto de ser macho e fêmea e às 
relações entre mulheres e homens, raparigas e rapazes, assim como às relações entre mulheres 
e relações entre homens. Estes atributos, oportunidades e relações são socialmente construídos 
e aprendidos através de processos de socialização. São específicos em termos de contexto e 
momento e variáveis. O género determina o que é esperado, permitido e valorizado numa 
mulher ou num homem num determinado contexto. Na maioria das sociedades existem 
diferenças e desigualdades entre mulheres e homens quanto às responsabilidades atribuídas, 
às atividades empreendidas, ao acesso a e controlo de recursos, assim como às oportunidades 
de tomada de decisões. O género faz parte do contexto sociocultural mais amplo. Outros 
critérios importantes para a análise sociocultural incluem a classe, a raça, o nível de pobreza, 
o grupo étnico e a idade. [Departamento da Conselheira Especial do Secretário-Geral para a 
Problemática do Género e Promoção da Mulher («Office of the Special Advisor to the Secretary-
General on Gender Issues and Advancement of Women - OSAGI»)]

A forma como uma pessoa transmite externamente masculinidade e/ou feminilidade através 
do respetivo aspeto físico (por exemplo, através do vestuário, corte de cabelo, utilização de 
cosméticos, maneirismos, forma de falar e padrões comportamentais). (TRANSIT)

Um termo agrupador de atos nocivos realizados contra a vontade de uma pessoa e que se 
baseiam em diferenças (de género) atribuídas pela sociedade entre machos e fêmeas. (MSMIT)

Um sistema de classificação consistindo de dois géneros, macho e fêmea (consultar abaixo em 
contraste, um gráfico que reflete o género como não binário).

O sentimento interno profundo de uma pessoa como sendo macho, fêmea, de um género 
alternativo ou como tendo uma combinação de géneros. A identidade de género de uma 
pessoa pode ou não corresponder ao sexo que lhe foi atribuído à nascença. (TRANSIT)

Refere-se à imposição da heterossexualidade como a única expressão da sexualidade normal 
e aceitável, resultando em preconceitos ou discriminação contra pessoas que não são 
heterossexuais ou que são percecionadas como não sendo heterossexuais. (MSMIT)

Vírus da Imunodeficiência Humana.

Homofobia

Homossexual

Intersexual

Populações-chave

Lésbica

LGBTI

NHRI

Homens que têm  
sexo com homens

ACDH

Parlamentares em  
Defesa de uma 
Ação Mundial 
(«Parliamentarians for 
Global Action - PGA») 

Um medo irracional de, aversão a, ou discriminação contra, pessoas consideradas ou assumidas 
como homossexuais, ou contra comportamentos ou culturas homossexuais. (MSMIT)

Uma classificação de orientação sexual baseada no género do indivíduo e no género do ou dos 
respetivos parceiros sexuais. Quando o género do parceiro é igual ao do indivíduo, então a pessoa 
é categorizada como homossexual. Recomenda-se a utilização dos termos lésbica e homem gay 
ao invés de homossexuais. Os termos lésbica e gay são considerados neutros e positivos, sendo o 
foco a identidade da pessoa e não a respetiva sexualidade. Por último, o termo homossexual tem, 
para muitos, uma conotação histórica de patologia. (ILGA)

Pessoas intersexuais nascem com características sexuais físicas que não se enquadram em 
padrões médicos de corpos de fêmea ou macho. [Organização Internacional de Intersexuais, 
Austrália («Organisation Internationale des Intersexués - OII»)]

Populações-chave, ou populações-chave de alto risco, são grupos de pessoas com maior 
probabilidade de exposição ao VIH ou de transmissão do mesmo e cujo envolvimento é crítico 
para uma resposta bem-sucedida ao VIH. Em todos os países, as populações-chave incluem 
pessoas que vivem com o VIH. Na maioria dos cenários, homens que têm sexo com homens, 
pessoas transgénero, pessoas que injetam drogas e trabalhadores da indústria do sexo e respetivos 
clientes encontram-se em risco mais alto de exposição ao VIH do que outros grupos. No entanto, 
conforme discutido no Relatório Gap do programa da Organização das Nações Unidas para o 
VIH/SIDA (ONUSIDA), cada país deve definir as populações específicas que são chave na respetiva 
epidemia e resposta com base no contexto epidemiológico e social. (ONUSIDA)

Uma mulher que é sexual e emocionalmente atraída por mulheres. (ILGA)

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexuais.

Instituição Nacional para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos («National Human Rights 
Institution - NHRI»).

(E o acrónimo correspondente, MSM - «Men who have Sex with Men») refere-se a todos os 
homens que têm relações sexuais e/ou românticas com outros homens ou que são sexualmente 
atraídos pelo mesmo sexo. Conforme utilizado nesta publicação, o termo inclui uma variedade de 
padrões de comportamento sexual por machos com membros do mesmo sexo e de identidades 
sexuais autodeterminadas e formas de associações sexuais e sociais diversas («comunidades»). 
«Homens que têm sexo com homens» pode incluir homens que se identificam como gays ou 
bissexuais, homens transgénero que têm sexo com homens e homens que se identificam como 
heterossexuais. Alguns homens que têm sexo com homens também têm relações ou são casados 
com mulheres. Alguns homens vendem sexo a outros homens, independentemente da sua 
identidade sexual. Alguns homens que têm sexo com homens não se associam com qualquer 
identidade, comunidade ou terminologia específicas. (MSMIT)

Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH).

Os Parlamentares em Defesa de uma Ação Mundial traduzem-se numa rede internacional, 
multipartidária, não governamental de parlamentares que informa e mobiliza legisladores 
para que estes defendam os direitos humanos e o Estado de direito, a democracia, a segurança 
humana, a não discriminação e a igualdade de género.



4 5

«Queer» 

ODS

Características sexuais

Orientação sexual

SOGIE

SOGIESC

Transgénero

Transfobia

Travesti
/pessoa que gosta 
de vestir roupas 
normalmente 
associadas a outro  
sexo

Este tornou-se num termo académico que inclui pessoas que não são heterossexuais - inclui 
lésbicas, homens gay, bissexuais e pessoas transgénero. A teoria «queer» desafia as normas 
sociais da heteronormatividade relativas ao género e à sexualidade e defende que os papéis de 
género correspondem a construções sociais. Para muitas pessoas LGBTI, o termo «queer» tem 
conotações negativas, uma vez que era tradicionalmente um termo abusivo. No entanto, muitas 
pessoas LGBTI sentem-se agora confortáveis com o termo e aclamam-no como um símbolo de 
orgulho. (ILGA)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Pessoas intersexuais nascem com características sexuais (incluindo genitais, gónadas e padrões de 
cromossomas) que não se enquadram em noções binárias típicas de corpos de macho ou fêmea. 
Uma vez que os seus organismos são vistos como diferentes, as crianças e adultos intersexuais são 
frequentemente estigmatizados e sujeitos a múltiplas violações dos direitos humanos, incluindo 
violações dos seus direitos à saúde e integridade física, do direito de não tortura e maus tratos e 
do direito à igualdade e não discriminação. (ACDH)

Orientação sexual é entendida como referência à capacidade de cada pessoa de profunda atração 
emocional, afetiva e sexual a, e relações íntimas e sexuais com, indivíduos de um género diferente 
ou do mesmo género ou de mais do que um género. (Princípios Yogyakarta sobre a Aplicação do 
Direito Internacional em Matéria de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Género) 

Orientação sexual, identidade de género e expressão de género («Sexual Orientation, Gender 
Identity and Gender Expression - SOGIE»).

Orientação sexual, identidade de género, expressão de género e características sexuais («Sexual 
Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics - SOGIESC»).

Conforme utilizado nesta publicação, transgénero descreve pessoas cuja identidade de sexo 
(a respetiva sensação do seu género) é diferente do sexo que lhes foi atribuído à nascença. 
Transgénero é um termo agrupador que descreve uma grande variedade de comportamentos e 
identidades transversais em termos de género. Não é um termo de diagnóstico e não implica uma 
condição médica ou patológica. Este termo não deve ser utilizado como um nome: uma pessoa 
não é «um transgénero»; pode ser uma pessoa transgénero. É importante compreender que nem 
todas as pessoas consideradas transgénero da perspetiva de alguém externo se identificam de 
facto como transgénero, nem irão necessariamente utilizar este termo para se descreverem. Em 
muitos países existem termos autóctones que descrevem identidades transversais em termos de 
género. (TRANSIT)

Preconceito direcionado a pessoas transgénero devido à respetiva identidade ou expressão de 
género real ou percecionada. A transfobia pode ser estrutural, ou seja, manifestada através de 
políticas, leis e acordos socioeconómicos que discriminam pessoas transgénero. Pode igualmente 
ser societal, quando pessoas transgénero são rejeitadas ou mal tratadas por outros. Para além 
disso, a transfobia pode ser interiorizada quando pessoas transgénero aceitam e refletem essas 
atitudes prejudiciais sobre si próprias ou sobre outras pessoas transgénero. (TRANSIT)

Refere-se a pessoas que gostam de usar vestuário de outro género durante alguns períodos de 
tempo. O seu sentimento de identificação com outro género pode variar de muito forte e, ser 
de facto, o seu género principal, a ser uma parte menos crítica da respetiva identidade. Alguns 
travestis ou pessoas que gostam de vestir roupas normalmente associadas a outro sexo podem 
procurar aconselhamento médico para realizar uma transição e viver permanentemente com o 
seu género preferido nalgum momento das suas vidas. Outros são felizes continuando a vestir 
pontualmente roupas normalmente associadas a outro sexo durante o resto das suas vidas. (ILGA)

Perceber o binário:

Fonte: Academia de Ciências da África do Sul («Academy of Science of South Africa - ASSAf»), Diversity in Human Sexuality: Implications for Policy 
in Africa, Pretoria, May 2015,
www.assaf.org.za/8-June-Diversity-in-human-sexuality1.pdf

http://www.assaf.org.za/8-June-Diversity-in-human-sexuality1.pdf
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obrigações que os Estados têm perante todos os indivíduos, independentemente da respetiva orientação sexual 
e identidade e expressão de género ao abrigo das convenções regionais e internacionais das quais os seus países 
fazem parte. A Campanha SOGI sensibilizou parlamentares de todas as regiões do mundo, contribuiu para esforços 
de sensibilização por legisladores salvadorenhos para reformar o Código Penal (aumentando as penalizações sobre 
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Conforme refletido por pesquisa e dados crescentes, lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgénero e intersexuais 
(LGBTI) continuam em todo o mundo a sofrerem violações dos seus direitos humanos e exclusão. O que as pessoas 
LGBTI querem, e têm direito, é dignidade para viverem as suas vidas sem estigmas, violência e discriminação e 
poderem atingir todo o seu potencial e contribuir para as suas famílias, comunidades e países. Os parlamentares 
desempenham um papel vital na concretização desta realidade. 

Avançar os Direitos Humanos e a Inclusão de Pessoas LGBTI: Um Manual para Parlamentares foi produzido conjuntamente 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelos Parlamentares em Defesa de uma Ação 
Mundial (PGA). Este manual indica quadros de direitos humanos relevantes e destaca o papel de parlamentares na 
implementação da Agenda 2030, com vista a assegurar que ninguém, incluindo pessoas LGBTI, é deixado para trás. 
Disponibiliza indicações, ferramentas e recursos práticos elaborados para apoiar os parlamentares a empreender 
atividades legislativas, representativas e de supervisão que avancem os direitos e a inclusão de pessoas LGBTI. 
 
É apresentada uma grande variedade de exemplos diversos, cada um refletindo esforços concretos empreendidos 
por parlamentares em todas as regiões do mundo para apoiar os direitos humanos e a inclusão de pessoas LGBTI. 
Estes exemplos fornecem perspetivas valiosas e lições aprendidas. Variam na abordagem e no estilo, uma vez que o 
contexto e as estratégias utilizados se baseiam na respetiva envolvente. Alguns dos exemplos podem ser relevantes 
numa ampla diversidade de países, enquanto outros podem ter uma aplicabilidade mais limitada. 

Nem todas as estratégias utilizadas serão adequadas para utilização por todos os parlamentares. No entanto, os 
exemplos são fornecidos para estimular ideias e inspirar os parlamentares a enquadrar as suas próprias ações no 
seu ambiente local e procurar os parceiros mais estratégicos para conseguir progressos reais. Muitos dos exemplos 
refletem os benefícios mútuos do envolvimento parlamentar com organizações LGBTI, bem como com coligações da 
sociedade civil amplamente baseadas. 

Se uma massa crítica de parlamentares se comprometer a adotar ações concretas para avançar os direitos 
e a inclusão de pessoas LGBTI, o impacto será profundo e pode impulsionar alterações de normas jurídicas, 
políticas e sociais em todos os cantos do globo, assegurando genuinamente que ninguém é deixado para trás.

Introdução ao Manual e um 
apelo à ação

http://www.pgaction.org/campaigns/discrimination-based-on-sexual-orientation-and-gender-identity.html
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Qual é a situação de pessoas 
LGBTI e como podem os 
parlamentares ajudar?

1

2

3

Embora lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgénero e intersexuais sejam referidos como um grupo (LGBTI), as experiências de discriminação 
e exclusão sofridas pelos indivíduos podem diferir significativamente dentro e entre estes vários grupos, incluindo com base em fatores 
adicionais e transversais como raça, etnia, religião, idade, origem, incapacidade, etc.  
Carol, Aengus, State Sponsored Homophobia: A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalization, Protection and Recognition, 11th 
Edition, May 2016 (ILGA). Fonte: http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
Malta e Chile. 4 Badgett, Lee (2014). The Economic Cost of Stigma and the Exclusion of LGBT People: a case study of India. World Bank Group.

Em muitos países, lésbicas, gays, 
bissexuais, pessoas transgénero 
e intersexuais estão entre os 
membros da sociedade mais pobres 
e mais marginalizados... Estudos 
demonstraram que gays e lésbicas 
são alvo de discriminação e abuso 
excessivos. São rejeitados pelas suas 
famílias... expulsos dos seus lares... e 
forçados a sair da escola. Demasiados 
dos nossos irmãos e irmãs LGBT não 
têm emprego, casa e sobrevivem com 
muitas dificuldades.

A situação de pessoas transgénero é 
ainda pior a nível global. Apresentam 
taxas mais elevadas de sem-abrigo, 
pobreza e fome. Para os indivíduos e 
respetivas famílias, trata-se de uma 
tragédia pessoal. E para a sociedade 
trata-se de um desperdício vergonhoso 
de talento humano, capacidade 
inventiva e potencial económico.

– Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, observações 
no Evento do Grupo Nuclear LGBT de Alto Nível, 

«Não Deixar Ninguém Para Trás: Igualdade e Inclusão 
na Agenda de Desenvolvimento Pós 2015», 

Nova Iorque, 29 de setembro de 2015

A homofobia e outras formas de estigmatização, 
violência e discriminação contra lésbicas, gays, 
bissexuais, pessoas transgénero e intersexuais (LGBTI) 
contribuem significativamente para a exclusão da 
sociedade, limitação do acesso a serviços de saúde e 
sociais e impedimento do desenvolvimento social e 
económico.

Embora tenham sido conseguidas muitas conquistas 
devido, em grande parte, aos esforços de ativistas 
e organizações LGBTI, e respetivos aliados, nenhum 
país do mundo eliminou com êxito todas as formas de 
discriminação contra, e a exclusão de, pessoas LGBTI. 
Atitudes homofóbicas e transfóbicas, frequentemente 
combinadas com leis punitivas e/ou inexistência de 
proteção legal eficaz contra discriminação, continuam 
a expor muitas lésbicas, gays, bissexuais, pessoas 
transgénero e intersexuais (LGBTI)1 em todo o mundo a 
violações graves dos seus direitos humanos. 

Atualmente, 73 países e territórios ainda criminalizam 
atos sexuais consentidos entre adultos do mesmo sexo 
e oito países punem esses atos com uma sentença de 
morte.2 Muito poucos países reconhecem legalmente 
a identidade de género de pessoas transgénero, e 
apenas dois países fornecem legislação direcionada 
à proteção dos direitos de pessoas intersexuais.3 Em 
muitos locais, ser LGBTI pode resultar em exclusão, 
discriminação, violência e mesmo morte. Mesmo em 
países onde foram revogadas leis punitivas e onde 
as atitudes sociais estão a mudar, as pessoas LGBTI 
continuam a ser excluídas de muitas esferas da vida e 
continuam a ser alvo de estigmatização, discriminação 
e violência.

É importante pensar que, em anos recentes, muitos 
países fizeram um esforço assertivo para fortalecer a 
proteção de direitos humanos de pessoas LGBTI. Foi 
adotado um conjunto de leis, incluindo leis de combate 
à discriminação que abrangem orientação sexual e 
identidade de género, que preveem sanções e soluções 
para pessoas LGBTI que sofreram discriminação neste 
âmbito. Os países adotaram leis contra crimes de ódio 
homofóbicos e transfóbicos, reconheceram relações 
entre o mesmo sexo e facilitaram a obtenção de 
documentação a pessoas transgénero que reflitam o 
respetivo género preferido. E, inquestionavelmente, 
em cada país em que foram reformadas ou introduzidas 
leis para fortalecer os direitos humanos e a inclusão de 
pessoas LGBTI, os parlamentares desempenharam um 
papel central.

Foi apenas recentemente que pesquisa começou a 
fornecer provas há muito necessárias da profundidade 
e amplitude da discriminação e exclusão sentidas por 
pessoas LGBTI, bem como os custos físicos, emocionais, 
económicos e sociais suportados por pessoas LGBTI, 
respetivas famílias, comunidades e países. Por exemplo, 
um estudo recente do Banco Mundial demonstrou 
que na Índia, a discriminação contra pessoas LGBTI no 
emprego e desigualdades de saúde custam entre 1,9 e 
30,8 mil milhões de USD.4 

Uma compreensão cuidadosa dos impactos 
gravemente negativos nos direitos humanos e no 
desenvolvimento humano sustentável causados por 
discriminação contra, e exclusão de, pessoas LGBTI e, 
inversamente, uma consciencialização dos benefícios 
que processos inclusivos e a promoção da liberdade 
e igualdade criam, são instrumentais para uma ação 
parlamentar eficaz nos temas LGBTI. Este manual 
procura informar e ajudar a catalisar ações da parte de 
parlamentares para avançar os direitos humanos e a 
inclusão de pessoas LGBTI.

http://ilga.org/downloads/02_ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2016_ENG_WEB_150516.pdf
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O quadro internacional para os 
direitos humanos e pessoas 
LGBTI
Os princípios, normas e padrões de direitos humanos encontram-se no centro dos esforços para aumentar a consciencialização 
e promover ações específicas concentradas em acabar com a discriminação e a exclusão de pessoas LGBTI. Isto não significa 
que estão a ser estabelecidos novos «direitos LGBTI» que irão beneficiar ou ser aplicáveis apenas a pessoas LGBTI. Pelo 
contrário, o direito internacional em matéria de direitos humanos clarifica que todas as pessoas, incluindo pessoas LGBTI, 
têm de ser protegidas contra a discriminação. E as obrigações legais dos Estados de respeitar, proteger e cumprir os direitos 
humanos de pessoas LGBTI estão bem estabelecidas no direito internacional em matéria de direitos humanos. 

Para conseguir cumprir as respetivas obrigações de avançar os direitos humanos e a inclusão de pessoas LGBTI, os 
parlamentares têm primeiro de se familiarizar com as normas e padrões de direitos humanos para que os possam aplicar 
no seu trabalho. Foi desenvolvido um quadro internacional em matéria de direitos humanos ao longo do tempo que inclui 
declarações, tratados, organismos e mecanismos de direitos humanos que, em conjunto, explicam o conteúdo da amplitude 
dos direitos humanos que todas as pessoas têm e que ajudam a clarificar as obrigações dos Estados com vista a assegurar 
que estes direitos podem ser usufruídos por todas as pessoas. 

Embora a não discriminação com base na orientação sexual, identidade de género ou características sexuais não esteja 
claramente referida em qualquer tratado internacional em matéria de direitos humanos, tal não é de todo requerido para que 
seja claro que a discriminação fundamentada nestes motivos é proibida. Os Estados têm a obrigação de proteger as pessoas 
LGBTI de serem discriminadas e de adotarem medidas específicas em resposta a esta situação, se esta de facto ocorrer. Na 
verdade, nos últimos anos, as preocupações sobre violações dos direitos humanos de pessoas LGBTI têm recebido cada vez 
mais atenção e existe um crescente conjunto de direito internacional em matéria de direitos humanos nesta área.

Muitos destes órgãos de supervisão dos tratados responsáveis pela interpretação de tratados em matéria de direitos 
humanos e monitorização da respetiva implementação revelaram que ocorreram violações dos direitos de pessoas LGBTI 
e responsabilizaram os Estados por estas violações. Quando os registos de direitos humanos dos Estados-Membros foram 
analisados (por outros Estados-Membros) através do Exame Periódico Universal estabelecido pelo Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas, foram divulgadas recomendações aos mesmos sobre as formas como os Estados têm de 
alterar as suas leis ou adotar medidas para proteger os direitos humanos de pessoas LGBTI.  

O progresso na legislação para proteger os direitos de pessoas intersexuais que sofreram discriminação com base em 
características sexuais tem sido, de certa forma, mais lento e concentrou-se principalmente no reconhecimento legal e 
na proibição de intervenções cirúrgica não consensuais («cirurgias corretivas»). Em vários países, foram desenvolvidos 
programas de formação para forças policiais, guardas prisionais, professores, assistentes sociais e outras profissões. Muitas 
instituições educacionais estão a implementar programas de combate à intimidação. E o Senado na Austrália realizou um 
inquérito e emitiu um relatório conjunto multipartidário sobre a esterilização involuntária ou sob coação de pessoas com 
incapacidades e pessoas intersexuais.  Mesmo assim, ainda é necessário fazer muito mais para assegurar que a discriminação 
e a exclusão sofridas por pessoas intersexuais são claramente compreendidas e documentadas e que são adotadas as 
medidas necessárias para evitar e responder adequadamente às mesmas. Lamentavelmente, este Manual não contém 
uma grande quantidade de debates e exemplos práticos específicos de ações adotadas por parlamentares para evitar a 
discriminação e a exclusão de pessoas intersexuais, uma vez que existem menos recursos disponíveis para ter uma base 
de sustentação. Esta é claramente uma área que requer atenção e apoio adicionais, sendo que os parlamentares podem 
desempenhar um papel importante ao assegurar que tal acontece nos respetivos países.

5

6

A base de dados Exame Periódico Universal fornece informações temáticas e específicas de países, incluindo sobre orientação sexual e 
identidade de género, consultar a página 48: www.upr-info.org/database/files/Database_Issues_explanation.pdf.
Parliament of Australia, Second Report, Involuntary or coerced sterilization of intersex people in Australia, 2013, Canberra,
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterilisation/Sec_Report/index.

Na opinião dos Parlamentares a familiarização com as declarações e mecanismos e organismos regionais relevantes em 
matéria de direitos humanos que também foram estabelecidos e que podem ser aplicáveis ao respetivo país será igualmente 
útil. 

Significativamente relevantes são os Princípios Yogyakarta, um importante instrumento de direitos humanos. Sendo a sua 
denominação completa «A Aplicação do Direito Internacional em Matéria de Direitos Humanos em relação à Orientação 
Sexual e Identidade de Género», os Princípios Yogyakarta constituem um conjunto de princípios que aplicam normas 
do direito internacional em matéria de direitos humanos a temas que afetam pessoas LGBTI. Tendo o nome origem na 
cidade da Indonésia onde foram adotados, os Princípios Yogyakarta identificam direitos específicos e deveres e obrigações 
relacionados requeridos aos Estados com vista a assegurar que pessoas LGBTI podem exercer e usufruir desses direitos. Na 
página seguinte encontra-se um resumo dos Princípios Yogyakarta e o texto na íntegra encontra-se no Anexo 1.7

No Anexo 2 é possível encontrar mais recomendações de declarações, acordos, organismos e mecanismos em matéria de 
direitos humanos.

Os princípios Yogyakarta representam o culminar de um processo 
colaborativo com contributos de ativistas, defensores e promotores 
nacionais e internacionais dos direitos humanos, Relatores 
Especiais das Nações Unidas, bem como de académicos, escritores, 
teóricos e criadores de movimentos com experiência em vários 
campos. O público-alvo principal dos Princípios Yogyakarta são 
os Estados, contudo, existem várias recomendações importantes... 
para diferentes intervenientes responsáveis pela promoção e defesa 
dos direitos humanos. Os Princípios abordam de que forma pessoas 
LGBTI experimentaram ou poderão experimentar um tratamento 
desigual na sociedade aquando do acesso a serviços do Estados ou 
aquando da participação na sociedade no geral. Passaram quase 
10 anos desde o aparecimento dos Princípios Yogyakarta, podendo 
esperar-se uma revisão do texto para breve. Será uma excelente 
oportunidade para reforçar os Princípios destacando a sua 
aplicação em relação a pessoas transgénero e intersexuais.

– Boris Dittrich, Diretor de Planificação do Programa de Direitos Humanos LGBT na Human Rights Watch 
e antigo Membro Parlamentar, Países Baixos, e membro dos PGA

7 Os Princípios Yogyakarta podem ser encontrados online em: www.yogyakartaprinciples.org

http://www.upr-info.org/database/files/Database_Issues_explanation.pdf
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Community_Affairs/Involuntary_Sterili
http://www.yogyakartaprinciples.org
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Embora a Declaração e os Princípios Yogyakarta não sejam vinculativos, constituem uma referência 
muito útil para parlamentares (e outros). De seguida encontra-se um resumo dos princípios.

Direitos a usufruir universalmente de direitos humanos, não discriminação e reconhecimento 
perante a lei: Os princípios 1 a 3 estabelecem a universalidade dos direitos humanos e respetiva 
aplicação a todos sem discriminação. Todas as pessoas têm o direito de reconhecimento enquanto 
pessoa perante a lei, independentemente da respetiva orientação sexual ou identidade de género. 
Procedimentos médicos forçados, como esterilização ou cirurgia de mudança de sexo, não podem ser 
requeridos para reconhecimento legal.

Direitos à segurança humana e pessoal: Os princípios 4 a 11 dizem respeito a direitos à vida 
fundamentais, não exposição à violência e tortura, privacidade, acesso à justiça, não ser detido 
arbitrariamente e não sujeição a tráfico de ser humanos.

Direitos económicos, sociais e culturais: Os princípios 12 a 18 baseiam-se na não discriminação 
no que respeita ao usufruto de direitos económicos, sociais e culturais. Isto abrange os direitos ao 
emprego, habitação, segurança social e educação, bem como direitos sexuais e da saúde reprodutora 
que incluem o direito ao consentimento informado e terapia de mudança de sexo. 

Direitos à expressão, opinião e associação: Os princípios 19 a 21 estabelecem a liberdade à expressão, 
à identidade e sexualidade pessoais com base na orientação sexual ou identidade de género, sem 
interferência do Estado. Juntamente a este direito de liberdade de expressão, todas as pessoas têm 
também o direito de participar livremente em reuniões pacíficas e o direito de associação. 

Liberdade de circulação e asilo: Os princípios 22 e 23 destacam os direitos de as pessoas procurarem 
asilo devido a perseguição com base na orientação sexual ou identidade de género. 

Direitos à participação na vida cultural e familiar: Os princípios 24 a 26 dizem respeito aos direitos de 
as pessoas terem uma vida familiar e de participar em temas públicos e na vida cultural das respetivas 
comunidades sem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género. 

Direitos de defensores dos direitos humanos: O princípio 27 estabelece o direito de defender e 
promover os direitos humanos sem discriminação com base na orientação sexual e identidade de 
género, bem como as obrigações dos Estados de garantir a proteção de defensores dos direitos 
humanos que trabalham nestas áreas. 

Direitos de recurso e responsabilização: Os princípios 28 e 29 descrevem a responsabilização de 
violadores dos direitos e a garantia de um recurso adequado para quem enfrente violações de direitos. 

Recomendações adicionais: Os Princípios estabelecem 16 recomendações adicionais para instituições, 
organismos profissionais, fundações, organizações não governamentais nacionais em matéria de 
direitos humanos, Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, agências das 
Nações Unidas, órgãos de supervisão dos tratados, Procedimentos Especiais e outros. 

Princípios Yogyakarta: um resumo

As preocupações sobre violações dos direitos humanos sofridas por pessoas LGBTI foram divulgadas pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas e por muitos outros representantes sénior das Nações Unidas. As Nações Unidas, incluindo os respetivos 
programas de fundos, agências especializadas e organizações afiliadas, estão cada vez mais a tratar temas prioritários 
enfrentados por pessoas LGBTI no respetivo trabalho.

Ações específicas incluíram:

 ■ Em março de 2011, a Colômbia entregou uma 
Declaração conjunta ao Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas relativa a colocar um 
fim a atos de violência e a violações relacionadas com 
direitos humanos com base na orientação sexual 
e identidade de género. Apresentada em nome de 
mais de 80 Estados-Membros das Nações Unidas, esta 
declaração reconhece publicamente o tratamento 
inaceitável experimentado por pessoas em todas as 
regiões do mundo com base na respetiva orientação 
sexual e identidade de género. Nem todos os Estados-
Membros participaram nesta Declaração Conjunta, que 
refere os desafios constantes enfrentados por pessoas 
LGBTI quando tentam reclamar os respetivos direitos.

 ■ Em junho de 2011, o Conselho dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas adotou a Resolução 17/19, que 
reconhece que atos de violência e discriminação são 
cometidos contra pessoas LGBTI em todo o mundo. 
A Resolução solicitava ao Alto-Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos (ACDH) a preparação 
de um relatório sobre estes temas. Este relatório 
apresentado pelo ACDH ao Conselho dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas descrevia os problemas 
enfrentados por pessoas LGBTI e reiterava o dever 
de cada Estado de proteger os direitos de todos os 
cidadãos.8  O relatório recomenda que todos os Estados 
investiguem atos de violência graves, revoguem leis 
que criminalizem a homossexualidade e promulguem 
legislação para prevenir a discriminação com base na 
orientação sexual e identidade de género.

 ■ Em julho de 2013, o ACDH lançou a Campanha Livres e Iguais9 para aumentar a consciencialização sobre violência, 
discriminação e outras violações de direitos humanos afetando a comunidade LGBTI e para promover a igualdade 
para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual e identidade de género.

As Nações Unidas e os direitos e 
a inclusão de pessoas LGBTI

Existem 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável 
baseados num único 
princípio orientador: 
não deixar ninguém 
para trás. A única forma 
de concretizarmos esta 
visão é chegarmos a todos 
independentemente da 
respetiva orientação sexual e 
identidade de género.

– Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, 
observações no Evento do Grupo Nuclear LGBT de Alto Nível, 

«Não Deixar Ninguém Para Trás: Igualdade e Inclusão na 
Agenda de Desenvolvimento Pós 2015», 

Nova Iorque, 29 de setembro de 2015

8

9

Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Discriminatory laws and 
practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, UN Doc. A/HRC/19/41, (17 November 2011).
www.unfe.org.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf
http://www.unfe.org
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 ■ Em setembro de 2015, 12 entidades das Nações Unidas emitiram uma Declaração Conjunta apelando a uma ação 
urgente por parte dos Estados para colocar um fim à violência e discriminação contra adultos, adolescentes e crianças 
LGBTI. As entidades afirmaram: «Todas as pessoas têm o mesmo direito de viver a vida sem violência, perseguição, 
discriminação e estigmatização. O direito internacional em matéria de direitos humanos estabelece obrigações legais 
dos Estados para garantir que cada pessoa, sem distinção, possa usufruir destes direitos. Apesar dos crescentes esforços 
em muitos países para proteger os direitos de pessoas LGBTI, continuamos grandemente preocupados que em todo 
o mundo, milhões de indivíduos LGBTI, ou interpretados como sendo LGBTI, e respetivas famílias, enfrentem de forma 
generalizada violações dos direitos humanos. Isto é motivo de alarme - e ação». 10

As entidades das Nações Unidas indicaram nesta Declaração Conjunta que não promover os direitos humanos de 
pessoas LGBTI e não as proteger contra leis e práticas violentas e discriminatórias constituem violações graves do direito 
internacional em matéria de direitos humanos. Esta falha de atuação resulta em resultados negativos adicionais, como 
incentivo de saúde precária, incluindo VIH, bem como exclusão social e económica.11 As entidades salientaram o impacto 
negativo dessa exclusão em termos de emprego digno, crescimento económico e progresso para atingir os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além disso, enfatizaram que os Estados têm o dever principal, ao abrigo do direito 
internacional, de proteger todas as pessoas de discriminação e violência. Estas violações requerem, desta forma, uma 
resposta urgente dos governos, parlamentos, tribunais e instituições nacionais de direitos humanos. As recomendações 
constantes na Declaração Conjunta (consultar Anexo 4), concentraram-se na proteção de pessoas LGBTI contra a violência e 
discriminação e na revogação de leis discriminatórias. A Declaração oferece igualmente o apoio dos signatários a Estados-
Membros para atingirem este progresso.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o 
compromisso de não deixar ninguém para trás

Em setembro de 2015, 193 Estados-Membros das Nações Unidades adotaram unanimemente os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como o quadro global dos esforços para erradicar a 
pobreza, combater a desigualdade e a injustiça e combater as alterações climáticas até 2030. Ponto 
central desta agenda é o compromisso de que ninguém deve ser deixado para trás. Atingir estes 
objetivos será impossível se pessoas LGBTI, tal como outras pessoas marginalizadas, não forem 
incluídas. 

Atingir os ODS requer dados de boa qualidade e sólidos e pesquisa baseada em provas para informar 
os quadros legais, políticos e programáticos necessários para atingir resultados. Atualmente, no 
entanto, existe uma enorme lacuna nos dados globais disponíveis sobre a inclusão de pessoas LGBTI.

Para preencher esta lacuna, e como contributo para apoiar a implementação da Agenda 2030, a 10 de 
dezembro de 2015, o PNUD anunciou o seu compromisso de liderar o desenvolvimento de um Índice 
de Inclusão LGBTI, que pode fundamentar estratégias de desenvolvimento baseadas em provas para 
avançar a inclusão de pessoas LGBTI. Após extensas consultas multissetoriais e da sociedade civil, as 
cinco dimensões prioritárias que foram estabelecidas para medição no Índice de Inclusão LGBTI são: 
participação política e civil, bem-estar económico, segurança pessoal e violência, saúde e educação.

– Retirado de UNDP, LGBTI Inclusion Index Concept Note, June 2016.
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«Ending Violence and Discrimination Against Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People», International Labour Organization, 
OHCHR, UNAIDS Secretariat, UNDP, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Population Fund, United 
Nations High Commissioner for Refugees, United Nations Children’s Emergency Fund, United Nations Office on Drugs and Crime, UN Women, 
United Nations World Food Programme and World Health Organization, 29 September 2015, www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/
Pages/JointLGBTIstatement.aspx.
PNUD, «Connecting the Dots: Strategy Note, HIV, Health and Development 2016–2021», UNDP, New York, June 2016, http://www.undp.org/
content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2016-2021.html.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatement.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatement.aspx
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv--health-and-development-strategy-2
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O Índex de Inclusão LGBTI do PNUD Medidas que os 
parlamentares podem adotar

O papel dos parlamentares no apoio da implementação 
dos ODS «através da promulgação de legislação 
e adoção de orçamentos e do respetivo papel na 
garantia de responsabilização da implementação 
efetiva dos nossos compromissos» está explicitamente 
reconhecido na Agenda 2030.12 

Da mesma forma que avançar a igualdade de género e 
o empoderamento das mulheres é da responsabilidade 
de todos os parlamentares, independentemente 
do respetivo sexo ou género, avançar os direitos e 
a inclusão de pessoas LGBTI é da responsabilidade 
de todos os parlamentares, independentemente da 
orientação sexual ou identidade de género da pessoa. 

Através das suas funções de representação, legislativa 
e de supervisão, os parlamentares desempenham 
um papel crucial na modelação dos quadros legais e 
políticos, bem como da opinião pública nos respetivos 
círculos eleitorais e países.

Algumas das muitas formas através das quais os 
parlamentares podem adotar ações para salvaguardar 
os direitos LGBTI encontram-se abaixo.

 ■ Promulgar leis abrangentes que proíbam especificamente a discriminação com base na orientação sexual, 
identidade de género e características sexuais.

 ■ Priorizar o acesso à justiça, habitação, emprego, cuidados de saúde, educação e reconhecimento legal (ou 
seja, documentação oficial) de pessoas LGBTI.

 ■ Revogar leis que criminalizem atividade sexual consentida entre adultos do mesmo sexo e leis que criminalizem 
pessoas transgénero com base na respetiva identidade e expressão de género.

 ■ Proteger indivíduos de violência homofóbica e transfóbica ao:
 ✓ adotar leis de crimes de ódio para proteger todos os indivíduos de violência, incluindo os afetados com 

base em motivos da respetiva orientação sexual e identidade de género, real ou percecionada; e 
 ✓ reforçar a legislação para incorporar mecanismos de monitorização e relato de atos de violência motivados 

por ódio, asilo e proteção policial.

No papel legislativo

Enquanto Parlamentares necessitamos 
de criar leis que salvaguardem os 
direitos de todos os indivíduos, incluindo 
pessoas LGBTI, e garantir que a sua 
vida, integridade física, valores morais e 
liberdades são respeitados. 

Os Parlamentares em Defesa de uma 
Ação Mundial possuem uma importante 
tarefa de partilhar estas experiências 
e lições com outros Parlamentos de 
todo o mundo e irei continuar a apoiar 
ativamente este trabalho crítico em 
matéria de direitos humanos no meu país 
e no estrangeiro.

– Mario Tenorio, Presidente da Comissão para a Legislação 
e Assuntos Constitucionais, Assembleia Legislativa 

de El Salvador e Membro dos PGA

12 United Nations General Assembly, A/Res/70/1 Para 45, General Assembly Res 70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

%20https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 ■ Eliminar a impunidade por atos de violência, quer cometidos por intervenientes estatais ou não estatais, através da 
promulgação de leis que proíbem e punem adequadamente todas as formas de violência e discriminação, incluindo 
direcionadas a pessoas com base na respetiva orientação sexual e identidades de género, imputadas ou reais.

 ■ Adotar regulamentos adequados que garantam uma investigação adequada e uma prossecução diligente dos 
autores do crime de violações de direitos humanos e estabelecer procedimentos judiciais que protejam as vítimas.

 ■ Rever legislação nacional relativa à não discriminação para harmonização com as obrigações regionais e 
internacionais existentes.

 ■ Promover um apoio executivo para ratificar tratados em matéria de direitos humanos e implementar e harmonizar 
estes tratados na lei nacional.

 ■ Promulgar leis que estabeleçam Instituições Nacionais de Direitos Humanos que incluam orientação sexual, 
identidade de género, expressão de género e características sexuais (SOGIESC) no respetivo mandato e/ou 
instituições específicas com experiência e um mandatado para tratar direitos e inclusão LGBTI.

 ■ Obter um apoio mais alargado de coligações amplamente baseadas, incluir não discriminação com base em 
SOGIESC em esforços de reformas legislativas para proteger também outros grupos vulneráveis de discriminação, 
incluindo com base na raça, etnia, religião, género, etc.

 ■ Promover a igualdade e a não discriminação e defender ações sobre temas de preocupação e urgência para pessoas 
LGBTI na comunidade e junto dos constituintes.

 ■ Garantir, enquanto representante eleito, que não existem barreiras no acesso a serviços por parte de pessoas LGBTI, 
no mínimo na mesma base que outros constituintes.

 ■ Pedir a colaboração e estabelecer parcerias com organizações da sociedade civil e defensores de direitos humanos 
que trabalham no país para ficar a conhecer violações de direitos humanos de pessoas LGBTI e qual a melhor forma 
de os solucionar.

 ■ Estabelecer um diálogo com organizações da sociedade civil, incluindo organizações, movimentos e redes de jovens 
que defendam os direitos de pessoas LGBTI e com grupos de pessoas que vivam com VIH/SIDA para ficar a conhecer 
os seus testemunhos e experiências no que respeita ao acesso à saúde, justiça, habitação, educação, registos civis, 
entre outros serviços públicos.

 ■ Partilhar melhores práticas, lições aprendidas e outras informações sobre os direitos LGBTI no respetivo país com 
colegas de todo o mundo e contribuir para recursos para ação parlamentar global e regional neste campo. 

 ■ Tomar conhecimento de organizações LGBTI, apoiar os seus eventos, participar em manifestações de ORGULHO, 
falar publicamente apoiando os direitos e a inclusão de pessoas LGBTI.

 ■ Utilizar de forma eficaz o respetivo acesso aos meios de comunicação social e redes sociais para: difundir mensagens 
positivas sobre, e incentivar um diálogo positivo com, pessoas LGBTI e sobre os seus direitos humanos e inclusão, 
combater a discriminação e estigmatização nos média e no diálogo público e facilitar o diálogo e ações entre grupos 
LGBTI e respetivos aliados e meios de comunicação social.

 ■ Garantir que temas e decisões que são importantes para pessoas LGBTI são adequadamente ouvidos e que são 
adotadas ações.

 ■ Aumentar a consciencialização sobre a comunidade LGBTI em todos os setores públicos, incluindo entre agentes 
da autoridade para que consigam identificar e responder a formas específicas de discriminação sofrida por pessoas 
LGBTI.

No papel de representação

 ■ Garantir que os orçamentos nacionais alocam recursos adequados a programas e políticas direcionados a resolver 
as necessidades de pessoas LGBTI em toda a sua diversidade.

 ■ Incluir e promover a discussão de direitos humanos, orientação sexual e identidade de género no âmbito do quadro 
de mecanismos de cooperação regionais existentes e facilitar a troca de informação e melhores práticas entre 
países-membros.

 ■ Monitorizar a implementação de políticas e planos governamentais que avancem a igualdade e a não discriminação 
de todos os indivíduos e assegurar que tratam especificamente as necessidades de pessoas LGBTI.

 ■ Monitorizar e supervisionar instituições públicas (incluindo forças policiais) no que respeita à sua formação e ações 
relacionadas com direitos e inclusão LGBTI e, caso surjam preocupações significativas, considerar a convocação de 
um inquérito parlamentar. 

 ■ Apelar aos governos a proteção de ativistas LGBTI que enfrentam ameaças de violência ou morte.

 ■ Identificar barreiras sistémicas à igualdade criadas pela implementação de políticas, planos ou leis específicos.

 ■ Garantir a alocação de recursos adequados para políticas e leis novas e existentes que promovam o respeito pelos 
direitos humanos de pessoas LGBTI e garantir a sua eficácia.

 ■ Estabelecer parcerias com Instituições Nacionais de Direitos Humanos para colaborar na redução da lacuna entre a 
sociedade civil e o governo.

 ■ Promover uma cultura de conformidade das obrigações de reporte ao abrigo de tratados, protocolos, análises 
especiais, etc. em termos de matéria de direitos humanos.

 ■ Promover a inclusão de pessoas LGBTI em planos de desenvolvimento nacional e em relatórios de ODS, incluindo 
apoiando o envolvimento de organizações e movimento LGBTI liderados por jovens na implementação, 
monitorização e responsabilização de ODS. 

 ■ Promover diálogo e tolerância, incluindo campanhas de sensibilização entre colegas parlamentares para lidar com 
temas como a discriminação e exclusão com base na orientação sexual e identidade de género. 

 ■ Apoiar e respeitar a privacidade de parlamentares LGBTI que estão presentes no parlamento frequentemente em 
números reduzidos e que podem eles próprios ser alvo de discriminação, estigmatização e assédio e, desta forma, 
não se «assumirem».

 ■ Desafiar outros parlamentares que defendem linguagem ou ações discriminatórias e de exclusão e adotar medidas 
concretas para contrapor essas ações.

 ■ Pedir a organizações como os Parlamentares em Defesa de uma Ação Mundial, o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e outras agências relevantes assistência técnica e facilitação de oportunidades 
de trabalho em rede com parlamentares de outros países igualmente envolvidos no trabalho de igualdade e não 
discriminação. Os parlamentares podem basear-se em experiências de países vizinhos e da sua região para ajudar a 
elaborar argumentos e oferecer exemplos concretos de reconhecimento bem-sucedido de direitos humanos para 
pessoas LGBTI.

No papel de supervisão

Trabalho com o parlamento
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 ■ Influenciar a plataforma do seu partido político 
para garantir que pessoas LGBTI são regularmente 
consultadas e participam na elaboração, 
implementação e monitorização de leis, políticas 
e programas que afetam as mesmas e incentivar 
a entrada no partido, concorrer como candidatos 
e também para posições de liderança dentro do 
partido.

 ■ Garantir que afiliados do partido político apoiam 
candidatos LGBTI.

 ■ Convidar sistematicamente organizações e ativistas 
LGBTI a fazer parte de consultas, audiências do 
partido, etc.

 ■ Estabelecer e participar em convenções e 
comissões para avançar direitos e inclusão LGBTI.

 ■ Identificar organizações que estejam a trabalhar na igualdade e não discriminação no respetivo país e explorar 
formas de colaborar e avançar os direitos humanos de todos os indivíduos, independentemente de SOGI. Por 
exemplo, organizar uma reunião em que ativistas possam falar sobre as suas necessidades e desafios com 
outros colegas da nossa Comissão.

 ■ Construir e manter uma relação profissional com organizações da sociedade civil que trabalhem em prol 
de comunidades LGBTI para facilitar a partilha de informações relevantes e aumentar a cooperação entre 
intervenientes. 

 ■ Utilizar o papel de liderança para falar contra a discriminação nos média e participar em atividades promovidas 
por organizações LGBTI.

 ■ Defender discussões abertas, formação de sensibilização e campanhas educativas sobre orientação sexual e 
identidade de género com constituintes para combater preconceitos contra pessoas LGBTI.

 ■ Tornar-se num defensor público que promova os direitos e a inclusão de pessoas LGBTI e incentivar outras 
figuras públicas e ícones (do desporto, artes, vida pública) a fazer o mesmo. 

 ■ Reunir e construir coligações da sociedade civil amplamente baseadas para promover o diálogo e parcerias 
entre parlamentos e sociedade civil incluindo, entre outros: organizações LGBTI, organizações progressistas e 
abertas baseadas em religião, organizações lideradas por jovens, grupos de mulheres e outros para ajudar a 
derrubar tabus e desafiar estigmatização e discriminação contra pessoas LGBTI.

Trabalho nos e entre partidos políticos

Abordar a sociedade civil

O nosso objetivo enquanto 
Parlamentares não é demonizar 
qualquer setor da sociedade, mas sim 
insistir que o Parlamento formule 
legislação de acordo com a lei e 
obrigações internacionais que tenham 
sido assinadas ou ratificadas pelos 
nossos Estados. Este é um o longo 
e complexo processo em que são 
necessários aliados para construir 
empatia e não confronto.

– Berta Sanseverino, Presidente da Comissão para os Direitos 
Humanos, Câmara dos Representantes do Uruguai, 

e Membro do Conselho dos PGA

Um diálogo construtivo com organizações da sociedade civil resulta na construção 
de confiança para ambas as partes, constituindo um pilar essencial de partilha 
de informação e dados em casos de violência e abuso. Isto inclui testemunhos de 
sobreviventes que os parlamentares podem utilizar para reunir feedback, desenvolver 
leis inclusivas e refinar estratégias e planos de ação no que respeita a igualdade e 
não discriminação. 

Além disso, a cooperação entre parlamentares e organizações da sociedade civil 
envia uma poderosa mensagem ao público mais amplo de que representantes e 
constituintes podem trabalhar em conjunto para proteger os direitos humanos de 
todos os indivíduos, independentemente da respetiva orientação sexual e identidade 
de género.

María Rachid e Jorge Taiana, Membros do Corpo Legislativo da cidade de Buenos Aires, 
marcharam em conjunto com organizações e ativistas LGBTI na Parada de Orgulho 
em Buenos Aires, Argentina, a 7 de novembro de 2015.

A importância da participação 
da sociedade civil
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Algumas medidas práticas

Não é incomum a realização de comentários e manifestações de opiniões públicas prejudiciais para os direitos de pessoas 
LGBTI. Devem utilizar-se todas as oportunidades na vida diária para respeitar e defender os direitos humanos de todos os 
indivíduos, incluindo pessoas LGBTI. Abaixo encontram-se alguns dos mitos mais comuns sobre pessoas LGBTI e formas 
através das quais são denegridas. Juntamente com os mitos encontram-se algumas sugestões sobre como responder aos 
mesmos de um ponto de vista dos direitos humanos. 

Estar preparado para abordar mitos e fornecer realidades sobre pes-
soas LGBTI 

MitoMito RealidadeRealidade

A discriminação com base na orientação sexual ou identidade de 
género nunca pode ser justificada sob qualquer base. Os direitos 
humanos são universais: todos os seres humanos têm direito aos 
mesmos direitos, independentemente de quem são ou onde vivem. 
História, cultura e religião são todos muito importantes, mas todos 
os Estados, independentemente dos respetivos sistemas político, 
económico e cultural, têm o dever legal de promover e proteger 
os direitos humanos de todas as pessoas. Isto inclui os direitos de 
todas as pessoas LGBTI.

A liberdade religiosa significa o direito às nossas crenças, mas não 
nos confere o direito de impor as nossas perspetivas aos outros, 
incluindo através de discriminação ou de qualquer outra forma que 
lhes seja prejudicial.

A orientação sexual e a identidade de género não são «tendências 
atuais». Quase todos os países têm um histórico de pessoas cujas 
identidades e comportamentos apresentam semelhanças próximas 
ao que presentemente intitulamos de heterossexualidade, 
bissexualidade, homossexualidade e identidade transgénero.

As afirmações de que a atração entre o mesmo sexo é uma prática 
ocidental são falsas. As pessoas LGBTI existem em todo o mundo, 
em todos os países, entre todos os grupos étnicos, em todos os 
níveis socioeconómicos e em todas as comunidades, e já há muito 
tempo. 

O que é verdadeiro é que muitas das leis criminais que continuam 
a ser utilizadas atualmente para punir pessoas LGBTI em muitos 
países são de origem ocidental e um legado dos poderes coloniais 
do sex. XIX. Este é o caso, embora a maioria dos antigos poderes 
coloniais já não tenham as mesmas leis discriminatórias em vigor. 
Muitas foram substituídas por legislação que promove a igualdade.

Privar pessoas LGBTI dos 
seus direitos humanos pode ser 
justificável com base na religião, 
cultura ou tradição.

As pessoas LGBTI «não são 
normais», são uma criação da 
idade moderna; a sua identidade 
é uma «tendência».

A homossexualidade é um fenó-
meno ocidental.

A criminalização da 
homossexualidade é uma boa 
ideia.

Os parlamentares devem 
seguir a opinião pública 
quando existir um apoio 
significativo de leis 
punitivas contra lésbicas, 
gays, bissexuais e pessoas 
transgénero.

Ao revogar leis que 
criminalizam a atividade 
entre o mesmo sexo 
estamos a «promover a 
homossexualidade».

As pessoas LGBTI estão 
a pedir «direitos especiais».

Isto não é verdade. Não existem direitos especiais a serem 
reclamados por ou para pessoas LGBTI. Estas têm direito a usufruir 
dos mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais de 
que todos os seres humanos usufruem. Lamentavelmente, estes 
direitos e liberdades são negados a milhões de pessoas em todo 
o mundo apenas devido à sua orientação sexual e identidade de 
género. Esta é razão pela qual é necessária uma concentração 
em acabar com a discriminação com base na orientação sexual 
e identidade de género e garantir que a inclusão de todas as 
pessoas LGBTI está em desenvolvimento.

A criminalização de relações sexuais privadas e consentidas 
entre adultos, quer as relações sejam homossexuais ou 
heterossexuais, constitui uma violação do direito à privacidade, 
é discriminatória por natureza e viola o direito internacional em 
matéria de direitos humanos. Quando aplicadas, estas leis violam 
os direitos de não ser alvo de prisão e detenção arbitrárias. A 
criminalização legitima atitudes hostis face a pessoas LGBTI, 
promovendo violência, discriminação, extorsão e chantagem. A 
aplicação destas leis custa muito dinheiro e não acrescenta valor 
social.

Os parlamentares têm a responsabilidade de avançar os direitos 
humanos e a inclusão de todas as pessoas, independentemente 
de quão impopular este ponto de vista possa ser.

Atitudes públicas negativas nunca podem justificar violações 
dos direitos humanos, incluindo leis punitivas e assédio e 
brutalidade policiais contra lésbicas, gays, bissexuais e pessoas 
transgénero, nem podem tão pouco justificar atos ou políticas 
sexistas, racistas, xenófobos, sectaristas ou de outro tipo.

Quando existirem atitudes discriminatórias contra determinados 
grupos, é da responsabilidade dos parlamentares e de outros 
trabalhar para superar essas atitudes discriminatórias através 
da educação pública, aumento da consciencialização e outras 
medidas.

A promoção de direitos iguais para lésbicas, gays e bissexuais 
não é «promover a homossexualidade» - é promover os mesmos 
direitos humanos fundamentais para todas as pessoas. Estes são 
valores nucleares que todos os Estados-Membros das Nações 
Unidades têm a obrigação de defender.
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Exatamente o contrário, o direito internacional em matéria de direitos 
humanos é aplicável a todas as pessoas. O direito internacional em 
matéria de direitos humanos estabelece obrigações legais dos 
Estados para se certificarem de que todas as pessoas, sem distinção, 
possam usufruir dos respetivos direitos humanos. A orientação 
sexual e identidade de género de uma pessoa é um estatuto, tal 
como a raça, a cor e a religião. 

Muitos órgãos de supervisão dos tratados em matéria de direitos 
humanos, mecanismos de direitos humanos, procedimentos 
especiais, recomendações do Conselho dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas, resoluções e relatórios das Nações Unidas 
confirmaram repetidamente que as pessoas LGBTI têm direito a 
todos os mesmos direitos humanos que pessoas heterossexuais e 
cisgénero e que a discriminação com base na orientação sexual e 
identidade de género viola a lei dos direitos humanos.

Por vezes as provisões de leis e políticas nacionais podem entrar 
em conflito com direitos fundamentais consagrados no direito 
internacional - quer seja em relação aos direitos humanos de 
pessoas LGBTI ou em relação a outros grupos ou normas de direitos 
humanos específicas.

Todos os Estados têm o dever de rever e reformar a legislação 
e políticas nacionais em linha com as normas internacionais de 
direitos humanos, incluindo em relação às obrigações de tratados 
de direitos humanos. O parlamento tem a responsabilidade de 
promulgar leis e, desta forma, tem também de assegurar que a 
legislação nacional está em conformidade com as obrigações 
internacionais de direitos humanos.

Há mais de 20 anos atrás a Organização Mundial da Saúde clarificou 
explicitamente que a homossexualidade não é uma perturbação ou 
uma doença e destacou que a homossexualidade é uma variação 
natural e não patológica da sexualidade humana. 

Esta é uma tática comum para desviar a atenção das, e minimizar 
ou ignorar as, responsabilidades do Estado de respeitar, proteger e 
fazer cumprir os direitos de pessoas LGBTI.
 
Os direitos humanos de pessoas LGBTI, tal como de todas as outras 
pessoas, requerem uma atenção séria e dedicada. As pessoas LGBTI 
são frequentemente as que têm maior probabilidade de ter o 
acesso à educação, saúde e segurança negado. Proteger, respeitar 
e fazer cumprir os direitos de pessoas LGBTI não impede, prejudica 
ou atrasa de qualquer forma a resolução de quaisquer outros temas. 

A Organização Mundial da Saúde já clarificou que a orientação 
sexual não pode ser mudada. As tentativas de mudar forçadamente 
a orientação sexual de lésbicas, gays e bissexuais são ineficazes, 
prejudiciais e podem traduzir-se em tortura.

Isto não é obviamente verdade. O VIH/SIDA afeta heterossexuais, 
pessoas cisgénero e LGBTI, homens e mulheres, em vários graus 
de acordo com as características da epidemia. Em algumas regiões 
do mundo é um problema que afeta principalmente a população 
heterossexual.

O que é verdade, no entanto, é que a estigmatização, discriminação 
e exclusão de pessoas LGBTI resulta em falta de acesso à informação 
sobre o VIH e práticas sexuais seguras, prevenção, testes, 
tratamento, cuidados e apoio. Isto coloca as pessoas LGBTI (e, em 
particular, mulheres transgénero) em maior risco de contrair o 
VIH. Reduzir a estigmatização, eliminar a discriminação e exclusão 
e, consequentemente, aumentar o acesso a serviços é a forma 
correta de lidar com a epidemia do VIH para todas as pessoas, 
independentemente da respetiva orientação sexual e identidade 
de género.

Não. Não existe qualquer ligação entre ser gay, lésbica ou bissexual 
ou transgénero e o abuso de crianças. Provas demonstram que 
pessoas LGBTI em todo o mundo, tal como pessoas heterossexuais 
e cisgénero, são bons pais, professores e modelos para jovens. 

Retratar lésbicas, gays, bissexuais ou pessoas transgénero como 
pedófilos ou perigosos para crianças é errado e ofensivo. Trata-se 
de uma distração da necessidade de medidas sérias e adequadas 
para proteger crianças, incluindo crianças que se estão a definir 
em termos de orientação sexual e identidade de género. Todas 
as formas de abuso sexual, incluindo contra crianças, devem ser 
evitadas e punidas sempre que ocorram e independentemente da 
identidade do autor. 

Isto é um mito. Conhecer ou passar tempo com pessoas LGBTI não 
influencia a orientação sexual e identidade de género de menores, 
nem prejudica o seu bem-estar. 

A homossexualidade é uma 
doença, ou uma questão de saúde.

Não existe nada em instrumentos 
internacionais em matéria de 
direitos humanos sobre pessoas 
LGBTI, portanto não são 
aplicáveis.

Quando a nossa legislação 
nacional não está em conformidade 
com as normas e padrões de 
direitos humanos, não há muito 
que possamos fazer.

Existem problemas mais graves 
nos quais os parlamentares se 
devem concentrar do que os 
direitos de pessoas LGBTI - tal 
como a educação, a saúde e a 
segurança.

Podemos mudar a orientação 
sexual e identidade de género de 
uma pessoa.

Todas as pessoas LGBTI têm 
VIH/SIDA.

Estar perto de pessoas LGBTI 
ou ter acesso a informação sobre 
a homossexualidade coloca em 
perigo o bem-estar das crianças.

Pessoas que sejam gay, lésbicas, 
bissexuais e transgénero são 
«perigosas para as crianças».
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Tendo crescido na República da Coreia, 
não se falava sobre orientação sexual 
e identidade de género. Mas, enquanto 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
aprendi a expressar a minha opinião 
porque se trata de uma situação de vida ou 
morte. Apoio os adolescentes gay que são 
intimidados... a mulher transgénero a quem 
é rejeitado um emprego... a lésbica sujeita a 
agressão sexual cruel.

– Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon, 
observações no Evento do Grupo Nuclear LGBT de Alto Nível, 

«Não Deixar Ninguém Para Trás: Igualdade e Inclusão na Agenda de 
Desenvolvimento Pós 2015», Nova Iorque, 29 de setembro de 2015

Aprender a conversar sobre temas LGBTI

Saber como falar sobre os direitos de pessoas LGBTI e 
os temas que afetam as mesmas é importante. Utilizar 
terminologia adequada, incluindo terminologia 
local e nacional, e linguagem sensível é essencial 
para um bom parlamentar que representa não só 
os constituintes, mas também o país em fóruns 
internacionais e regionais. Mesmo que o seu partido 
político ainda não defenda temas LGBTI, demonstrar 
homofobia, transfobia e um discurso de ódio - mesmo 
que inadvertidamente - pode rapidamente prejudicar a 
sua reputação internacional e poderá impossibilitar ou 
limitar substancialmente a sua capacidade de interagir 
com responsáveis políticos globais. Simultaneamente, 
uma abordagem a temas LGBTI que seja sensível, 
razoável e orientada para os direitos pode ajudar a 
impulsionar o reconhecimento internacional da sua 
carreira política e ajudar a demonstrar a sua liderança. 

Abaixo encontram-se sugestões sobre como falar 
eficazmente sobre temas LGBTI.

 ■ Enquadrar os temas de forma autêntica, emocionalmente envolvente, indo ao encontro dos valores de todas as pessoas. 
Assegurar que se trata de uma situação que diz respeito a pessoas comuns que querem as mesmas oportunidades 
que todas as outras para serem saudáveis e felizes, ganhar o seu próprio sustento, estar em segurança nas suas 
comunidades, servir o seu país e cuidar das pessoas que amam. Utilizar a linguagem de valores comuns, expectativas e 
crenças: família, trabalho árduo, responsabilidade, empenho, sacrifício, dever; estes são os valores comuns partilhados 
por todas as pessoas, independentemente da respetiva orientação sexual e identidade de género. 

 ■ Avaliar o público. Discutir a promulgação de leis durante sessões parlamentares requer um leque de terminologia 
específico, enquanto falar com eleitores e constituintes pode requerer uma terminologia completamente diferente. 
Por exemplo, o foco em conceitos jurídicos complexos e distinções políticas não é a melhor abordagem para cativar 
os constituintes numa assembleia local. Deverá destacar-se, por exemplo, que avançar os direitos e a inclusão de 
pessoas LGBTI corresponde a remover barreiras injustas que impedem pessoas LGBTI de ter acesso à educação ou 
de conseguirem encontrar um emprego decente em que não sejam vítimas de assédio, bem como protegê-las da 
violência, para que possam viver com dignidade e cumprir as respetivas obrigações perante outros - os seus entes 
queridos, famílias, amigos, vizinhos, comunidade e país.

 ■ Falar sobre pessoas. Considerando o ambiente e tendo em consideração questões de confidencialidade, contar 
histórias envolventes que cativem a atenção de casais que cuidaram um do outro na doença e na saúde, ou que 
demonstram como funcionários gays ou transgénero cuidam das respetivas famílias e entes queridos, ou que são 
membros exemplares da respetiva comunidade. 

 ■ É crucial evitar colocar rótulos em pessoas para as quais esses rótulos não são confortáveis. Uma boa prática consiste 
em perguntar sempre como se definem a si próprias e respeitar e utilizar as respetivas autodefinições e pronomes 
preferidos adequados à própria identidade de género e cultura. 

 ■ Ilustrar ações nocivas concretas de discriminação e exclusão de pessoas LGBTI. Concentração em injustiças importantes 
e tentar ilustrá-las com histórias comoventes que demonstram a forma como leis e práticas existentes afetaram e 
prejudicaram injustamente pessoas LGBTI. 

 ■ Conhecer a terminologia. 

Enquadrar a discussão de temas LGBTI num contexto específico é muito importante. Estabelecer contacto com organizações 
e ativistas LGBTI, quando existirem, pode ser um excelente ponto de partida para conhecer mais sobre os temas LGBTI na 
comunidade e país e a terminologia mais adequada a utilizar. A secção sobre a Ásia e o Pacífico demonstra o tipo de recurso 
que os parlamentares podem utilizar para familiarização com a terminologia utilizada em culturas e tradições locais.

Os conceitos de orientação sexual e identidade de género variam grandemente na região da Ásia e 
do Pacífico. Na maioria dos casos, estas comunidades, identidades e expressões diversas têm origem 
em culturas e tradições há muito estabelecidas. Estas comunidades experimentam vários graus de 
aceitação pela sociedade contemporânea. Abaixo encontram-se exemplos de identidades locais.

 ■ Travestis, intersexuais e mulheres transgénero são referidas como hijras (Índia e Bangladeche ), 
thirunangais (Tamil Nadu) e khwaja siras (Paquistão); fazem parte das culturas do Sul da Ásia há 
séculos e foram recentemente reconhecidas por lei como um terceiro género. 

 ■ O povo Bugis de Sulawesi, Indonésia, reconhece cinco categorias de género: macho, fêmea, 
calalai (indivíduos nascidos fêmea que não se identificam como mulher ou homem); calabai 
(indivíduos nascidos macho que também se não se identificam como homem ou mulher); e 
bissu (xamãs que têm elementos fêmea e macho).

 ■ Os países da ilha do Pacífico possuem igualmente comunidades únicas incluindo pessoas 
a quem foi atribuído à nascença sexo masculino e que se identificam como tendo uma 
identidade ou expressão de género que é fêmea ou que apresentam características feminais 
e masculinas. Estas incluem: fa’afafine em Samoa, fakaleiti/eiti em Tonga, akava’ine nas Ilhas 
Cook, vakasalewalewa nas Fiji, pinapinaaine em Tuvalu e mahu na Polinésia francesa. Machos 
que se identificam com estes grupos assumem frequentemente papéis femininos na família e 
são, de forma geral, habitualmente aceites como parte da sociedade, embora alguns possam 
ser alvo de estigmatização. 

 ■ Populações indígenas na Austrália e Nova Zelândia também possuem identidades de género 
culturalmente específicas, incluindo whakawahine na Nova Zelândia, «sistagirls» e «brother 
boys» na Austrália e yimpininni nas Ilhas Tiwi (Austrália). Existem centenas de termos locais 
utilizados para descrever subculturas de orientação sexual e género em sociedades de toda a 
região. Os termos têm habitualmente significados que combinam aspetos de orientação sexual 
e identidade de género ou expressão de género. Por vezes, estes termos são considerados 
pejorativos, dependendo do contexto, e são utilizados em vários graus nas comunidades. 

Juntamente a identidades locais, existem comunidades, concentradas sobretudo em áreas urbanas, 
cujas identidades correspondem mais de perto às subculturas ocidentais de lésbicas, homens gay, 
bissexuais e pessoas transgénero. 

(Disponibilizado pelo programa PNUD «Ser LGBTI na Ásia»)

Diversidade de orientação sexual e identidade 
de género em culturas e tradições locais na 
Ásia e no Pacífico
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Realizar uma avaliação rápida das leis, políticas e projetos de lei para 
compreender o posicionamento atual do seu país no que respeita a 
direitos LGBTI
Os quadros abaixo podem ajudar a realizar uma avaliação do posicionamento atual do seu país em termos de reconhecimento 
de direitos, instrumentos jurídicos protetores de direitos LGBTI e políticas respeitantes a orientação sexual e identidade de 
género.

O seu país cumpre os instrumentos jurídicos internacionais?

O seu país cumpre os instrumentos jurídicos internacionais? Sim Não

Instrumento Jurídico Assinado Ratificado Reservas Implementado

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948): 
Art. 2, 3, 5, 7, 9, 12, 19, 20(1)

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP), (1966) Art. 2(1), 6, 6(2), 7, 9, 17, 
19(2), 21, 22(1), 26

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais (1976): Art. 2

Convenção sobre os Direitos da Criança (1989): Art. 
2

Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes 
(1987): Art. 1(1), 2(1)

Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados 
(1951): Art. 33(1).

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
«Pacto de São José», Costa Rica (1989): Art. 4, 5, 7, 
11, 15, 16, 19, 24

Convenção Interamericana contra Todas as Formas 
de Discriminação e Intolerância: Art. 1(1), 2, 3

O seu país tem uma lei que proíbe a discriminação com base na orientação 
sexual?

O seu país tem uma lei que proíbe a discriminação com base na identidade/
expressão de género?

O seu país tem uma lei que proíbe a discriminação com base nas características 
sexuais?

O seu país tem uma lei que protege bebés e crianças intersexuais contra 
cirurgias para «mudança/correção de sexo» e intervenções médicas 
semelhantes desnecessárias?

O seu país criminaliza relações sexuais consentidas entre adultos do mesmo 
sexo?

As pessoas LGBTI são afetadas por outras leis como mendicidade, ordem 
pública ou bons costumes? 

O seu país tem políticas públicas para prevenir a discriminação e estigmatização 
de pessoas LGBTI?

Existem políticas e/ou procedimentos políticos implementados quando 
pessoas LGBTI apresentam queixas de assédio ou discriminação?

O seu país proporciona igual acesso a cuidados de saúde, por lei? 
Na prática, pessoas LGBTI têm igual acesso a cuidados de saúde?

O seu país proporciona igual acesso à justiça, por lei?
Na prática, pessoas LGBTI têm igual acesso à justiça?

O seu país proporciona igual acesso à habitação, por lei?
Na prática, pessoas LGBTI têm igual acesso à habitação?

O seu país proporciona igual acesso à educação, por lei? 
Na prática, pessoas LGBTI têm igual acesso à educação?

Pessoas LGBTI têm igual acesso ao emprego, por lei?
Pessoas LGBTI têm igual acesso ao emprego, na prática?

Existe um relatório nacional anual para monitorizar a situação de LGBTI no seu 
país?

O seu país concede a pessoas transgénero o direito de reconhecimento legal 
em documentos de identificação (sexo, género, nome)?

O seu país criminaliza atividade sexual consentida entre adultos do mesmo 
sexo? 

A idade legal para sexo consensual é igual para heterossexuais e pessoas LGBTI?

O seu país tem provisões em matéria de ódios de crime para identificar e 
condenar violência motivada por orientação sexual real ou percecionada?

Existe formação para as forças da autoridade sobre não discriminação e temas 
LGBTI?

Tem conhecimento se existem estatísticas disponíveis sobre casos de violência 
e discriminação e procedimentos legais contra estes casos?

O seu país reconhece perseguição com base na orientação sexual e identidade 
de género como um dos motivos para asilo?
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Colocar as questões certas: questões modelo a colocar no 
parlamento, a ministros e a outros decisores políticos

Pedir ao governo que forneça informações sobre o contexto do seu país:

 ■ O Ministério e Gabinete do seu país têm uma política específica para o tratamento da igualdade e não discriminação 
com base na orientação sexual, identidade de género e expressão de género? Existe um quadro e política de 
responsabilização; e, se afirmativo, existem relatórios sobre a implementação? Os ministérios da tutela cooperam 
no âmbito de temas LGBTI?

 ■ Existem estatísticas oficiais documentando atos de violência e discriminação contra pessoas LGBTI?

 ■ Qual a taxa de incidência de violência e discriminação contra pessoas LGBTI?

 ■ Foi realizada pesquisa para conhecer os fatores que incitam e causam violência contra pessoas LGBTI no seu país?

 ■ Que informações estão disponíveis sobre os tipos específicos de violência exercida contra pessoas LGBTI?

 ■ Qual é a taxa de cumprimento do governo relativamente às recomendações fornecidas pela instituição nacional 
de direitos humanos (se existente no país) no que respeita à prevenção e investigação de atos de violência contra 
pessoas LGBTI, ou percecionadas como LGBTI? E relativamente ao Exame Periódico Universal?

 ■ Que tipo de dados está o governo a recolher sobre temas LGBTI? 

 ■ Os dados LGBTI desagregados estão a ser recolhidos e reportados, incluindo como parte do processo de Exame 
Nacional Voluntário estabelecido no âmbito dos mecanismos de acompanhamento e análise da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável?

Ao Ministério da Saúde:

 ■ Os funcionários estatais de cuidados de saúde recebem formação obrigatória sobre não discriminação?

 ■ De que forma o Ministério assegura que todos os colaboradores, não apenas profissionais médicos, mas rececionistas, 
guardas, seguranças e outros, recebem formação adequada e são sensibilizados sobre os temas de igualdade e não 
discriminação? 

 ■ Existem requisitos de formação para profissionais de saúde para compreender as necessidades de saúde e riscos de 
pessoas LGBTI? 

 ■ Existem mecanismos de monitorização e avaliação para garantir que essa formação, se existente, contribui para 
melhorar a prestação de serviços a pessoas LGBTI?

 ■ Existem serviços de saúde especificamente concebidos para solucionar as necessidades de pessoas transgénero? Se 
sim, até que ponto estes serviços são acessíveis? 

 ■ Existe um mecanismo através do qual pessoas LGBTI podem avaliar a qualidade de serviços e propor mudanças? 

 ■ Existe uma estratégia ou plano nacional de VIH e, se afirmativo, inclui considerações específicas sobre populações-
chave?

Ao Ministério da Justiça:

 ■ Existe uma abordagem integrada para lidar com pessoas LGBTI vítimas de violência, incluindo protocolos para 
polícia, procuradores, prestadores de cuidados de saúde e outras agências de serviço social?

 ■ Existem investigações atempadas, independentes e eficazes a todas as alegações de atos de violência, incluindo 
com base em motivos de orientação sexual ou identidade de género?

 ■ O Ministério está a acompanhar assassínios e homicídios que podem ter sido motivados por homofobia e/ou 
transfobia? 

 ■ Que tipo de formação recebem os agentes da autoridade sobre não discriminação e igualdade?

 ■ Está disponível formação específica nos locais de detenção?

 ■ De que forma o Ministério garante que os agentes da autoridade conhecem as leis e estão cientes dos direitos 
humanos das pessoas, em particular de pessoas LGBTI, e de que forma aplicam as mesmas no seu trabalho? 

 ■ O Ministério trabalha com organizações da sociedade civil para realizar campanhas abrangentes de aumento da 
consciencialização e sensibilização sobre orientação sexual e diversidade de género?

Ao Ministério da Educação:

 ■ O Ministério da Educação trabalha com organizações LGBTI para desenvolver currículos e formação sobre direitos 
humanos para professores, pais e crianças? 

 ■  Existe um plano para programas abrangentes de educação sobre a sexualidade em escolas e comunidades? A 
diversidade sexual e de género foi incorporada nos currículos para ajudar a transformar estereótipos contra pessoas 
LGBTI?

 ■ Existe alguma iniciativa contra intimidação em escolas para combater a discriminação e a violência contra jovens e 
crianças? Se afirmativo, como funciona esta iniciativa?

 ■ Se não existe uma iniciativa específica contra a intimidação, como é tratada a intimidação nas escolas e comunidades? 
Está incluído o direito de pessoas transgénero usarem na escola vestuário escolhido pelas mesma ou com o qual se 
sentem mais confortáveis?

 ■ O Ministério apoia campanhas Escola Segura lideradas por alunos? 

 ■ Os manuais utilizados na escola refletem uma abordagem positiva aos temas LGBTI?

Ao Ministério da Segurança Social:

 ■ Existe um mandato para formação sobre o aumento de consciencialização LGBTI para funcionários que trabalham 
com temas como proteção de crianças e justiça juvenil?

 ■ Existe uma política inclusiva e não discriminatória explicitamente dedicada ao tratamento das necessidades da 
juventude LGBTI, tais como temas de saúde mental e física, abuso de substâncias, comportamento sexual de risco 
e oportunidades de subsistência?

 ■ O Ministério aloca fundos a programas de desenvolvimento, prevenção e intervenção envolvendo juventude LGBTI? 
Se afirmativo, explique. 

 ■ Existe uma estimativa da incidência e prevalência de sem-abrigo entre juventude LGBTI?

 ■  Existe um centro de acolhimento e alojamento dedicado para juventude LGBTI?

Paras as Autoridades de Imigração: 

 ■ Existem leis, políticas ou práticas de imigração que restrinjam, afetem ou prejudiquem pessoas LGBTI, quer sejam 
residentes, visitantes ou migrantes?

Ao Sistema Judicial:

 ■ Todos os membros do sistema judicial receberam formação sobre direitos humanos, incluindo em relação a pessoas 
LGBTI?

 ■ Todos os juízes lidam com crimes de ódio e violência e discriminação contra pessoas LGBTI? 

 ■ Qual é o grau de imparcialidade durante julgamentos no que respeita ao estatuto de género dos protagonistas?

 ■ De que forma são protegidos os direitos de prisioneiros LGBTI nas prisões e em todos os locais de detenção?

 ■ Que precedente e jurisprudência existem relativamente a pessoas LGBTI?

Para o próprio Parlamento: 

 ■ De que forma estão as comunidades LGBTI refletidas e representadas na legislatura?

 ■ Que medidas adotou o parlamento para garantir que é um local seguro para pessoas LGBTI trabalharem?

 ■ O parlamento desenvolveu um plano para implementar as recomendações da Comissão Global sobre o VIH e a Lei, 
incluindo empreender uma reforma legislativa para homens que têm sexo com homens e pessoas transgénero? 
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Inspiração: exemplos de ações 
adotadas por parlamentares 

Em todas as regiões do mundo os parlamentares estão a adotar medidas concretas e a utilizar uma variedade de estratégias 
para avançar os direitos humanos e a inclusão de pessoas LGBTI. De seguida são apresentadas breves histórias descrevendo 
estas ações. Variam na abordagem e estilo, uma vez que as estratégias utilizadas por parlamentares individuais foram 
enquadradas para se adequarem às respetivas necessidades e contextos. Alguns dos exemplos podem ser relevantes numa 
ampla diversidade de países, enquanto outros podem ter uma aplicabilidade mais limitada. Nem todas as opções serão 
possíveis, ou adequadas, para utilização por todos os parlamentares.

Tal como refletido por muitos dos exemplos, os parlamentares podem beneficiar do estabelecimento de comunicação 
contínua com organizações da sociedade civil que apoiam as comunidades LGBTI. O seu conhecimento e experiência direta 
em termos de discriminação é essencial para compreender os desafios e necessidades da população LGBTI, e o contexto 
particular, permitindo desta forma aos parlamentares legislar correspondentemente. 

Os exemplos pretendem estimular ideias e inspirar os parlamentares que podem enquadrar as suas próprias ações no 
contexto local e procurar os parceiros mais estratégicos para conseguir progressos reais. 

Luta por proteções constitucionais para pessoas LGBTI
Nepal: consagração de direitos de minorias sexuais e de género na Constituição do Nepal13 

Numa vitória histórica para as minorias sexuais e de género do Nepal, a nova Constituição do país protege explicitamente 
as mesmas contra a discriminação. A inclusão de proteções progressistas foi assegurada graças, em grande medida, a um 
esforço de sensibilização coordenado de grupos da sociedade civil, tais como a Blue Diamond Society, cujo trabalho é 
apoiado pelo Programa do Fundo Global de Combate ao VIH em Vários Países no Sul da Ásia e pelo PNUD.

Após mais de sete anos de lutas e antecipação, a nova Constituição foi formalmente aprovada pelo Parlamento do Nepal a 
16 de setembro de 2015 e promulgada quatro dias depois. O artigo 18 da Constituição, sobre o Direito à Igualdade, prevê 
especificamente que grupos marginalizados, que incluem minorias sexuais e de género, não irão enfrentar discriminação 
por parte do estado ou do sistema judicial. 

Além disso, a Constituição contém artigos que especificam que os cidadãos do Nepal podem decidir qual a identidade de 
género preferida constante no documento de cidadania e que grupos de minorias sexuais e de género têm o direito de 
participação total em mecanismos estatais e de serviço público «com base no princípio da inclusão».14  

Como se desenrolaram os esforços de sensibilização que ajudaram a concretizar esta realidade? Durante vários meses, 
a Blue Diamond Society, ao abrigo do Programa do Fundo Global de Combate ao VIH em Vários Países no Sul da Ásia, 
organizou uma série de esforços de sensibilização e promoção com indivíduos-chave envolvidos no processo de elaboração 
da Constituição. A Blue Diamond Society forneceu informação sobre linguagem técnica específica e dados sobre os direitos 
humanos de minorias sexuais e de género. As atividades em que os parlamentares participaram incluíram:

13

14

Este exemplo também se encontra disponível no website do PNUD na Ásia e no Pacífico: www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/
presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights-of-sexual-and-gender-minorities-in-the-constitution-of-nepal.html.
«Foram atribuídos aos grupos de minorias sexuais e de género do Nepal direitos constitucionais totais e iguais. Já não podem ser excluídos de 
serviços sociais como habitação, educação, emprego e cuidados de saúde», proclamou Manisha Dhakal, Diretora Executiva da Blue Diamond 
Society. «Iremos continuar a sensibilização junto de decisores políticos para garantir que as provisões são adequadamente implementadas e 
que são formuladas mais leis e políticas para solucionar as necessidades da nossa comunidade».

15

16

17
18

www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights-of-sexual-and-gender-minorities-
in-the-constitution-of-nepal.html. 
www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/05/transgender-and-hijra-activists-call-for-
improved-health-living-conditions-and-enabling-legal-environment/.
http://bds.org.np/wp-content/uploads/2014/09/Press-Release-National-Consultation-Meeting-FINAL-140903.pdf.
Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach. Disponível em: www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/
library/democratic_governance/hiv_aids/surveying-nepal-s-sexual-and-gender-minorities--an-inclusive-app.html.

 ■ Em julho de 2015, foram organizados cinco workshops 
regionais - um em cada distrito em desenvolvimento 
no Nepal - para envolver as comunidades no 
processo de elaboração da Constituição. Os 
workshops contaram com a presença de mais de 
100 representantes da comunidade de minorias 
sexuais e de género e produziram um conjunto de 
recomendações para a comunidade. Mais de 100 
membros da Assembleia Constituinte de todo o país 
foram abordados com estas recomendações através 
de um esforço de sensibilização coordenado.15

 ■ Em fevereiro de 2015, uma consulta regional no Sul 
da Ásia sobre os direitos de pessoas transgénero 
e hijra proporcionou um importante fórum para a 
comunidade transgénero e hijra com vista a articular 
as respetivas lutas e promover uma discussão 
construtiva com legisladores e decisores políticos. A 
consulta foi inaugurada pelo Ministro da Informação 
e Comunicação e dois membros da Assembleia 
Constituinte foram oradores.16 

 ■ Em agosto de 2014, uma consulta nacional examinou 
barreiras e desafios enfrentados por grupos da 
comunidade em obter um acesso igual a serviços 
de saúde, emprego e educação. Estiveram presentes 
mais do 200 participantes de todo o mundo, incluindo 
representantes do Ministério das Mulheres, Crianças 
e Segurança Social, da Comissão Nacional de Direitos 
Humanos, do Ministério dos Assuntos Internos, 
do Ministério da Saúde, membros da Assembleia 
Constituinte, a sociedade civil e autoridades 
governamentais locais.17  

 ■ Em fevereiro de 2014, foi realizado um workshop 
sobre a inclusão de direitos de minorias sexuais e 
de género na Constituição com colaboradores da 
Comissão Nacional de Direitos Humanos, incluindo 
representantes de gabinetes regionais e subregionais.

Estes esforços foram reforçados por provas de um estudo 
de 201418 da Blue Diamond Society, PNUD e The Williams 
Institute, que revelou que a discriminação estava difundida 
no Nepal e que as provisões antidiscriminação existentes 
estavam a revelar-se insuficientes para proteger as minorias 
sexuais e de género.

Manter os temas sobre o olhar do público também foi central para os esforços de sensibilização da Blue Diamond Society. 
Durante vários anos organizaram grandes festivais anuais de «Orgulho» para expressar abertamente o pedido de os direitos 
de minorias sexuais e de género serem garantidos na Constituição.

Podemos agora dizer que é uma 
Constituição moderna. Estamos 
empenhados em cumprir as nossas 
obrigações nacionais e internacionais. 
A Constituição garante igualdade e 
não discriminação no caso de género 
e orientação sexual, mas também 
noutros grupos como os relacionados 
com religião, raça, casta, tribo, origem, 
idioma, estatuto físico, incapacidade 
e muitos outros. O Nepal possuiu uma 
grande diversidade em termos sociais, 
culturais, étnicos e religiosos. Temos 
de garantir e proteger os direitos de 
todos e oferecer a oportunidade de 
empoderar todas as comunidades. Tenho 
de salientar o importante papel das 
organizações nacionais e internacionais 
(incluindo ONG e OING) no processo.

– Ramesh Lekhak, Membro do Parlamento, Nepal, 
e Membro dos PGA, 1 de outubro de 2015

http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2015/09/28/enshrining-the-rights
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/05/transgender-and-
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/pressreleases/2015/02/05/transgender-and-
http://bds.org.np/wp-content/uploads/2014/09/Press-Release-National-Consultation-Meeting-FINAL-14090
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/surveying-nepa
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/surveying-nepa
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Tunísia: direitos constitucionais desenham o caminho para a sociedade civil avançar reformas 
jurídicas e sociais 

A discussão de temas e direitos LGBTI continua a ser um ponto sensível na Tunísia para muitas pessoas. Mesmo assim, 
membros da Assembleia Nacional Constituinte, representantes governamentais e organização não governamentais 
contribuíram todos significativamente para um debate público emergente sobre a proteção dos direitos e para avançar a 
inclusão de pessoas LGBTI. Estes debates alargaram-se após a adoção da nova Constituição em 2014.

A Assembleia Nacional Constituinte empreendeu um amplo processo consultivo para apoiar a elaboração da Constituição. 
Como resultado, a Constituição inclui uma variedade de direitos e liberdades, incluindo a proteção da «privacidade» (Artigo 
24) e da «dignidade e integridade física» e proíbe a discriminação entre cidadãos (Artigo 21) e «todas as formas de tortura 
física e moral» (Artigo 23).

Em setembro de 2015, durante uma entrevista à comunicação social, o então Ministro da Justiça (que mais tarde foi demitido) 
discutiu a importância das liberdades individuais e da privacidade. Mencionou o potencial de revogação legislativa do 
Artigo 230 do Código Penal Tunisiano, que antecede a Constituição de 2014, e criminaliza vários atos sexuais, incluindo 
sodomia e lesbianismo.

Embora o Artigo 230 ainda não tenha sido revogado, noutras áreas foi conseguido algum progresso. Por exemplo, em 2015 
uma nova organização não governamental, a Shams Association, foi criada.  O seu foco inclui a defesa da descriminalização 
da homossexualidade na Tunísia. Quando foi publicada uma ordem em 2016 suspendendo as atividades da Shams 
Association, representantes nacionais e internacionais da sociedade civil protestaram, contestando a suspensão como uma 
séria ameaça à liberdade de associação na Tunísia. A Shams Association recorreu da decisão, ganhou o caso e conseguiu 
repor o seu funcionamento. Este tratamento da Shams Association atraiu a atenção dos meios de comunicação social e 
gerou várias declarações públicas e, embora nem todas fossem de apoio, uma grande parte da sociedade civil tunisiana 
mobilizou-se para apoiar a Shams Associations e os seus esforços contínuos de revogação do Artigo 230.

Fiji: ativismo da sociedade civil para garantir o reconhecimento da identidade de género através 
da reforma constitucional e jurídica

Em 1997, menos de três décadas após a conquista da independência, a República das Fiji tornou-se no segundo país do 
mundo (depois da África do Sul) a proibir a discriminação com base na orientação sexual na sua Constituição. No entanto, 
tal como para muitas outras antigas colónias britânicas, «conhecimento carnal contra a ordem da natureza» e «atos de 
indecência obscena» entre machos continuavam a ser ofensas criminais e, em 2005, dois homens foram condenados por 
ter sexo consensual.19 Estas condenações foram subsequentemente anuladas pelo tribunal superior com base em que 
violaram a garantia constitucional da privacidade pessoal e a decisão de efetivamente descriminalizar a homossexualidade 
na República das Fiji.

Como consequência do golpe de 2006, o parlamento foi suspenso, a Constituição foi posteriormente anulada e o governo 
«interino» introduziu vários decretos para realizar uma série de reformas jurídicas. Estes incluíam: 1) um Decreto de Crime 
de 2009 que removia as «leis de sodomia» discriminatórias e reconhecia a violação homem/homem como ofensa criminal; 
e 2) um Decreto de Direitos Humanos que previa queixas relativas a discriminação com base no género, orientação sexual 
e incapacidade (estas mesmas proteções foram incluídas na Lei de Relação Laboral). Em 2011, um «Decreto VIH/SIDA» 
providenciava ainda mais proteção contra discriminação e o decreto 57 de 2012 mandatava a elaboração de uma nova 
Constituição. 

A comissão de elaboração da Constituição apelou a contributos de todos os segmentos da sociedade e redes de direitos 
humanos experientes e ativistas LGBTI, académicos e advogados trabalharam em conjunto para utilizar o espaço político e 
preparar pedidos para a comissão de elaboração da Constituição. As exigências sociais incluíam a restauração das provisões 
antidiscriminação da Constituição de 1997, bem como a adição da identidade e expressão de género como áreas protegidas. 
As Nações Unidas apoiaram um processo de consulta constitucional inclusivo, existindo o envolvimento de muitos 
advogados. Os pedidos do processo faziam referência e baseavam-se no crescente conjunto de provas e recomendações 
políticas geradas pelas Nações Unidas, sociedade civil e outros parceiros, incluindo os Princípios Yogyakarta, recomendações 
da Comissão Global sobre VIH e a Lei, declarações do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moom, e tratados em 

19 Nadan vs o Estado e McCoskar vs O Estado.

matéria de direitos humanos, juntamente com provas de discriminação e de violação de direitos humanos (violência) e 
respetivos impactos sobre riscos de saúde (particularmente o VIH e saúde mental). 

Estes esforços amplos e coletivos deram frutos em 2013, uma vez que a Constituição promulgada incluída uma provisão 
de antidiscriminação extensa que menciona especificamente, «orientação sexual, identidade e expressão de género». Após 
a promulgação da Constituição, as discussões e debates abertos sobre temas LGBTI tornaram-se mais fáceis na República 
das Fiji. No final de 2014, ativistas LGBTI, juntamente com representantes das Nações Unidas, foram convidados a organizar 
uma sessão sobre «Identidade de Género e a Lei» na Conferência Geral de Advogados anual. Nesse momento, a ativista 
transgénero, Shivana Singh, falou sobre discriminação e abuso persistentes, incluindo da parte de representantes do 
governo, mas referiu também a nova Constituição como uma «vitória para todos os fijianos» e salientou a importância de 
pessoas transgénero verem o direito de reconhecimento da respetiva identidade de género reconhecido legalmente.

No ano seguinte (2015), figuras públicas de destaque, incluindo o Presidente, o Primeiro-Ministro em funções e líderes da 
poderosa Igreja Metodista da República das Fiji, proferiram declarações ousadas e persuasivas no lançamento no Pacífico 
da campanha Livres e Iguais das Nações Unidas. O Presidente Ratu Epeli Nailatikau declarou: «Só as leis não são suficientes. 
Peço a todos no Pacífico que adotem ações para a igualdade. Juntos podemos por um fim à intimidação, violência e a outras 
formas de discriminação contra pessoas simplesmente por quem são ou por quem amam». 

Estão a ser feitos progressos e observa-se um despertar em progressão de uma atitude de maior aceitação face à igualdade 
de direitos de pessoas LGBTI, como comprovado pelos meios de comunicação social e inquéritos realizados entre as gerações 
mais jovens. No entanto, as tensões mantêm-se e a discriminação e homofobia continuam a registar-se, conforme refletido 
no cancelamento da «Parada de Orgulho Gay» interrompida pela polícia em 2015 e pela rejeição do Tribunal Superior de 
um caso apresentando por uma mulher transgénero para alteração da sua certidão de nascimento com vista a refletir a sua 
identidade de género. 

Os desenvolvimentos na República das Fiji refletem que avançar os direitos de pessoas LGBTI não acontece de imediato, 
sendo necessárias coligações bastante abrangentes com uma diversidade de estratégias sustentadas para apoiar a causa.
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Parlamentares que promovem uma reforma jurídica progressista 
Argentina: da lei de igualdade do casamento à lei de identidade de género - o orgulho de um 
país 

Desenvolvimentos nacionais cruciais nos primeiros anos 
do século XXI convenceram um grupo de organizações 
LGBTI na Argentina que tinha chegado o momento de 
avançar os direitos civis da comunidade LGBTI no país. 
Estes incluíam: a) a adoção do Plano Nacional de Combate 
à Discriminação, que continha um capítulo sobre a 
diversidade sexual e políticas públicas progressistas, 
incluindo o reconhecimento dos direitos de famílias do 
mesmo sexo como sendo iguais aos das famílias tradicionais; 
b) a revogação de leis que promoviam a impunidade de 
atos ocorridos durante a ditadura; e c) a aprovação das leis 
de igualdade do casamento e identidade de género em 
Espanha, um país, que tal como a Argentina, tem uma forte 
presença da Igreja Católica. 

Foi neste contexto que em 2005 nasceu a Federação LGBT 
argentina. A Federação, juntamente com a Associação 
Argentina de Travestis, Transsexuais e Transgénero (ATTTA) 
apelaram: a) à aprovação da identidade de género e 
uma lei de igualdade do casamento; b) à revogação de 
leis criminalizando a homossexualidade e travestis; c) à 
inclusão de temas de diversidade sexual nos currículos 
para uma educação sexual abrangente; e c) à adoção de 
uma nova lei antidiscriminação. A estratégia planeada para 
estas ações foi tão boa quanto simples: avançar a partir de 
todas as frentes possíveis. 

A lei de igualdade do casamento foi o item com menor 
oposição e foi selecionado como mote para a campanha 
pública que funcionou como porta de entrada para a 
proposta e aprovação da lei de identidade de género. 
A sociedade civil definiu estratégias taticamente 
personalizadas ao poder de cada estado, bem como para 
os meios de comunicação social e outros atores sociais. 

A estratégia, concentrada nos poderes legislativos, incluída 
a elaboração de propostas sobre a igualdade do casamento 
e identidade de género. A primeira elaboração de uma 
proposta de lei sobre igualdade do casamento foi apresentada em 2005 e a primeira sobre identidade de género em 2007. 
Ambas as propostas tiveram a assinatura de pelo menos um delegado de cada bloco político representado no parlamento.

Direcionada para Gabinetes de Ministros, o objetivo consistia em assegurar o apoio e o envolvimento ativo de todos os 
ministros. Foram organizadas várias reuniões com ministros e secretários mais próximos da causa; através destes, outros 
ministros foram contactados num efeito bola de neve resultando numa reunião com o Chefe do Gabinete dos Ministros. 

Foram estabelecidos dois grupos de trabalho para garantir um diálogo contínuo entre parlamentares: o Grupo de Trabalho 
dos Partidos Políticos a o Grupo de Trabalho Parlamentar a Favor das leis de Igualdade do Casamento e Identidade de 
Género. Ambos tinham como objetivo encontrar apoio para as propostas de lei junto dos parlamentares representando 
diferentes partidos políticos. O último grupo era constituído sobretudo por jovens políticos e feministas, que se tornaram 
aliados estratégicos ao incentivar membros do parlamento dos respetivos partidos a apoiar a causa.

Outro ângulo foi um plano de defesa acordado com organizações LGBTI baseadas noutros países. Quando o Presidente da 
Argentina estava em missões oficiais, estas organizações solicitavam audiências ao Presidente, aproveitando a oportunidade 
para defender as leis de igualdade do casamento e identidade de género na Argentina.

Após uma profunda crise social, económica 
e política, que promoveu intensas 
discussões sobre temas e direitos, a 
sociedade Argentina ficou mais aberta a 
questionar instituições tradicionais no que 
respeita ao reconhecimento de direitos. O 
progresso no reconhecimento da igualdade 
do casamento foi vivenciado como tema de 
orgulho nacional fazendo com que muitos 
políticos mudassem as suas próprias 
posições políticas sobre diversidade, não 
tendo desta forma a lei de identidade de 
género quase oposição.

– María Rachid, Legisladora para a cidade de Buenos Aires, 
Argentina

A estratégia para o Sistema Judicial estava sobretudo direcionada para a litigação estratégica. Mais de 100 casos relacionados 
com a igualdade do casamento e mais de 100 casos sobre identidade de género foram levados a tribunal. As autoridades 
judiciais foram chamadas a decidir sobre se a negação da identidade a pessoas transgénero violava duas provisões 
jurisprudenciais profundamente enraizadas na Argentina: o direito à autonomia e o direito a uma identidade, um conceito 
que tinha sido definido pela jurisprudência argentina como o «direito à identidade própria e não a qualquer outra.» 

Os casos de tribunal despoletaram vários debates no Congresso. Simultaneamente, forneceram uma oportunidade de 
partilhar histórias únicas e «reais» de cidadãos procurando o reconhecimento dos seus casamentos ou das respetivas 
identidades de género. Correspondentemente, as autoridades judiciais indicaram que o direito de indivíduos à respetiva 
identidade deve basear-se meramente na expressão de vontade e não em provas ou elementos externos, tais como relatórios 
médicos, testemunhos, etc. Estas declarações judiciais destacaram adicionalmente a mensagem de que a mudança legal de 
identidade de género deve ser um processo administrativo simples e ágil, requerendo unicamente a expressão de vontade 
da parte interessada. Esta perspetiva foi posteriormente mantida pela lei aprovada. 

Ambas a Federação LGBTI e a ATTTA estabeleceram uma aliança bem-sucedida com os meios de comunicação social. Um 
grupo de jornalistas e repórteres defensores da causa receberam de forma consistente prioridade para cobrir as notícias e 
as histórias dos indivíduos que instauraram as ações judiciais. Foi redigido um guia sobre a lei de identidade de género por 
um jornalista como mecanismo de promoção de mensagens positivas direcionadas à população geral. A construção de 
relações próximas com membros dos meios de comunicação social foi crucial para a criação de ambiente favorável para a 
lei de igualdade do casamento e a lei da identidade de género no discurso público. 

Ao longo de anos de ativismo intenso, a Federação LGBT e a ATTTA integraram mais aliados e intervenientes estratégicos 
na luta: sindicatos de trabalhadores, universidades, académicos, centros de estudantes, personalidades públicas, jornalistas, 
músicos, artistas e membros de várias organizações confessionais (incluindo as religiões Católica, Evangélica e Candomblé20). 
Representantes de todos estes segmentos da sociedade apoiaram publicamente a proposta de lei, unindo-se pela mesma 
causa, numa só voz.

O sucesso foi finalmente conseguido quando a Lei de Igualdade do Casamento foi aprovada em julho de 2010. As preparações 
para a campanha legislativa para a aprovação da Lei de Identidade de Género começaram de imediato, tendo a primeira 
assinatura de apoio da proposta de lei vindo diretamente do Chefe de Gabinete dos Ministros. Mais uma vez, o sucesso foi 
conseguido e a Lei de Identidade de Género foi aprovada pelo Senado em maio de 2012. Neste caso, foi aprovada quase 
por unanimidade.

As duas leis mudaram dramaticamente a vida de muitas pessoas. Um estudo demonstrou que após a adoção da nova lei 
de identidade de género, 70 por cento de mulheres transgénero comunicou que não tinham sido alvo de estigmatização 
e discriminação em serviços de saúde; 1 em 10 mulheres transgénero e 3 em 10 homens transgénero regressaram à escola 
para concluir os estudos; 3 em 10 mulheres trans e 6 em 10 homens trans começaram a procurar emprego. Mas, mais 
importante, todos comunicaram um aumento da autoestima e sensação de felicidade em «serem o seu verdadeiro ser e 
não outro».

Federação da Bósnia-Herzegovina: A Women’s Caucus trabalha com organizações não 
governamentais para promover a adoção de alterações ao Código Criminal utilizando 
procedimentos de emergência 

Em 2014, a Federação da Bósnia-Herzegovina (FBiH)21 continuava a ser a única unidade administrativa da Bósnia-Herzegovina 
que não incluída crimes de ódio no seu Código Criminal. 

As Parlamentares da Women’s Caucus da Câmara de Representantes da Federação da Bósnia-Herzegovina trabalharam 
ativamente com o Sarajevo Open Centre em nome de uma coligação que lutava contra o discurso de ódio e crimes de ódio 
com vista a elaborar uma alteração ao código criminal que incluiria provisões sobre crimes de ódio22 cometidos com base 
na orientação sexual e identidade de género. O objetivo consistia em harmonizar o Código Criminal com Lei da Federação 
sobre a Igualdade de Género, a Lei sobre a Proibição da Discriminação e o Código Criminal Distrital de Brcko.

Em 2014, a Women’s Caucus cooperou com o Ministério da Justiça da Federação da Bósnia-Herzegovina e apresentou 
ao parlamento da mesma uma abrangente Proposta de Lei de Alterações ao Código Criminal. A Câmara de 

20
21

Candomblé é uma religião baseada em crenças africanas e popular em vários países da América Latina.
A Federação da Bósnia-Herzegovina (FBiH) é uma das duas entidades políticas que formam a Bósnia e Herzegovina. A outra é República Sérvia.
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Representantes da Federação da Bósnia-Herzegovina adotou a Proposta de Lei de Alterações nesse ano, mas a sessão da 
Câmara dos Representantes do Povo que teria de adotar a mesma proposta de lei não foi agendada durante 2014. As eleições 
gerais realizaram-se na Federação da Bósnia-Herzegovina em 2014, deixando o procedimento de adoção das alterações 
para 2015. Por último, a 23 de fevereiro de 2016, durante a oitava sessão regular da Câmara de Representes da legislatura em 
Sarajevo, a Proposta de Lei sobre as Alterações ao Código Criminal foi adotada num procedimento de emergência.

Índia: proposta de lei de direitos de pessoas transgénero 

A Câmara Alta do Parlamento na Índia aprovou 
unanimemente uma proposta de lei de um membro 
privado em abril de 2015 protegendo e conferindo direitos 
a pessoas transgénero. Apresentada pelo parlamentar 
Tiruchi Siva, a proposta de lei tem 58 cláusulas e garante 
quotas na educação, emprego, ajuda financeira e inclusão 
social. Estabelece uma Troca de Emprego, Comissões 
Nacionais e Estatais para Pessoas Transgénero e Tribunais 
de Direitos Transgénero Especiais. Falando ao The Indian 
Express a 25 de abril de 2015, Siva afirmou, «Estou muito 
feliz e entusiasmado. Já assisti e vi a forma como são alvo 
de discriminação e abuso. Pensei que a única solução era 
através da legislação.»  

O PNUD apoiou ativamente o processo juntamente com 
parceiros da sociedade civil, tais como os Serviços de 
Saúde Voluntários (uma ramificação do Programa do 
Fundo Global de Combate ao VIH em Vários Países no 
Sul da Ásia financiado pelas Nações Unidas). As ações 
incluíram consultas com representantes da comunidade 
e parlamentares aos níveis estatal e nacional. O PNUD e 
os Serviços de Saúde Voluntários continuam a defender o 
processo apoiando discussões e defendendo a propostas 
de lei na Câmara Baixa do Parlamento.

Moçambique: modernização do código penal 
retira leis da era da colonização criminalizando 
a homossexualidade

As noções culturais sobre a homossexualidade «não ser 
africana» foram desafiadas com sucesso em julho de 2015 
quando o Parlamento de Moçambique aprovou um novo 
Código Penal que descriminalizou a homossexualidade. 

Esta situação foi percecionada como crítica por alguns 
parlamentares, uma vez que a criminalização de conduta 
sexual consentida entre adultos do mesmo sexo viola 
os direitos de privacidade e não discriminação, ambos 
protegidos ao abrigo da lei internacional e coloca os 
Estados em violação material da respetiva obrigação de 
proteger os direitos humanos de todas as pessoas e o 
princípio da igualdade de todos perante a lei.

22 Esta coligação juntou 10 organizações não governamentais da Bósnia e Herzegovina.

Enquanto membro de longa data dos 
PGA, estou feliz por ter contribuído para 
a versão preliminar e revisão do Código 
Penal de Moçambique em vigor desde 
1886 duranta a era colonial. Além disso, 
creio que a criminalização de pessoas com 
base na sua orientação sexual é contrária 
a todos os tratados internacionais e 
regionais em matéria de direitos humanos. 
O Novo Código Penal introduz alterações 
ajustadas à atual realidade política, 
económica e social de Moçambique. Através 
destas alterações no novo Código Penal, 
Moçambique faz uma afirmação forte e 
reforça a luta contra a discriminação com 
base na orientação sexual e identidade de 
género. Serve para enviar a mensagem de 
que é o dever de todas as nações assegurar 
e providenciar direitos humanos e iguais a 
todas as suas pessoas.

– Antonio Niquice, Membro do Parlamento, Moçambique 
e Membro dos PGA

Os envolvidos no processo em Moçambique partilharam algumas lições aprendidas sobre como foi conseguida a mudança:

 ■ Colaborar e formar parcerias. Os Parlamentares podem pedir a organizações como os PGA, ou agências relevantes, 
incluindo agências multilaterais, assistência técnica e facilitação de oportunidades de trabalho em rede com 
parlamentares de outros países igualmente envolvidos no trabalho de igualdade e não discriminação.  

 ■ Os Parlamentares podem basear-se na experiência de países vizinhos para ajudar a elaborar argumentos e 
oferecer exemplos concretos do reconhecimento de direitos humanos para pessoas LGBTI.

 ■ Os Parlamentares podem iniciar questões, movimentos, resoluções e declarações parlamentares em apoio da 
reforma legislativa (por ex., medidas de proteção, crimes de ódio) e despenalização, especialmente no que respeita 
a leis que são antiquadas e inconsistentes com a lei em matéria de direitos humanos.

El Salvador: o diálogo entre membros do parlamento e a sociedade civil LGBTI resulta no aumento 
de penalizações para crimes motivados por ódio baseado na orientação sexual e identidade de 
género.

A violência contra membros da comunidade LGBTI e a impunidade de ataques realizados por atores privados, em 
particular gangues e a polícia, são um tema incessante em El Salvador. O sistema de justiça criminal falhou no reconhecimento 
e na investigação de crimes de ódio LGBTI, deixando desta forma os indivíduos vulneráveis ao ataque e sem recursos. Em 
particular, os indivíduos transgénero têm sido alvo de assassínios brutais. A maioria dos casos não é investigada e nenhum 
resultou numa acusação bem-sucedida.

Em setembro de 2015, a Assembleia Legislativa de 
El Salvador aprovou uma reforma do Código Penal 
aumentando as penalizações contra homicídios (artigo 
129) e ameaças (artigo 155) motivados por ódio, incluindo 
com base na raça, etnia, opiniões políticas, religião, género, 
identidade e expressão de género, orientação sexual ou 
qualquer equivalente. 

De acordo com Karla Avelar, Diretora Executiva da 
COMCAVIS TRANS, uma organização salvadorenha de 
direitos LGBTI, «Este é o início de todas as outras reformas 
que temos de conseguir neste pequeno país».

O caso salvadorenho mostra que proteger os direitos de 
todos os grupos vulneráveis, e incluindo a orientação 
sexual e identidade e expressão de género como uma de 
várias categorias, pode ser um bom método para garantir 
proteções. Incluir um conjunto de motivos para proteção, 
tais como raça, etnia, religião e género, pode ajudar a obter 
mais apoio de outros setores da sociedade e a reunir a 
maioria necessária para a aprovação de reformas.

Uruguai: direitos LGBTI promovidos num país que abraça uma democracia mais abrangente

No Uruguai, uma lei de união civil aprovada em 2007 teve uma contagem de votos muito baixa em ambas as câmaras. Dois 
anos mais tarde, uma nova lei de proteção das crianças foi aprovada, possibilitando a adoção por casais gay. No mesmo ano, 
a Lei de Identidade de Género (lei n.º 18620) foi também aprovada. 

Seis anos mais tarde, em abril de 2013, o Uruguai aprovou a lei de igualdade do casamento. A lei recebeu 71 votos a favor 
na Câmara de Deputados e 23 votos a favor e oito contra no Senado. Esta lei tinha vindo a ser promovida desde 2011 por 
grupos da sociedade civil, tendo o primeiro texto sido elaborado pelas «Ovejas Negras» (Ovelhas Negras), a organização 
LGBTI nacional. 

O Seminário dos PGA sobre Igualdade e Não Discriminação para 
Parlamentares da América Latina e Caraíbas organizado em El 
Salvador a 3 de novembro de 2014 apelou a um diálogo aberto entre 
legisladores, NHRI e a sociedade civil LGBTI para a revisão da 
legislação nacional sobre a identidade de género, crimes de ódio e 
não discriminação. A Declaração de Compromissos de San Salvador 
foi adotada pouco tempo depois.
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A aprovação da lei de igualdade do casamento 
demorou mais de três anos, uma vez que foi submetida 
a uma revisão muito minuciosa por um grupo de 
advogados parte das Comissões Constitucional e do 
Código Civil. Os advogados reviram a proposta de 
lei, que teve origem na sociedade civil, com vista a 
assegurar que a proposta de lei estava em linha com 
as regras e normas constitucionais existentes. 

Vários fatores influenciaram o resultado positivo. 
Em primeiro lugar, a proposta de lei apresentada 
pela sociedade civil era tecnicamente saudável 
e estava bem documentada, tendo sido 
desenvolvida por profissionais jurídicos com um 
conhecimento extensivo da lei em matéria de 
direitos humanos. Em segundo lugar, o Uruguai 
tem um movimento da sociedade civil muito 
organizado e informado. Em terceiro lugar, existe 
um grande número de jovens políticos que 
promovem reformas legislativas progressistas e 
inovadoras e que são membros do parlamento e 
de partidos políticos. E, por último, os segmentos 
mais conservadores da sociedade, apesar de se 
oporem ao reconhecimento do casamento entre 
o mesmo sexo, não expressaram uma opinião 
semelhante no reconhecimento de uniões civis 
entre casais do mesmo sexo. 

Os fatores anteriormente mencionados criaram 
um ambiente recetivo à proteção de direitos 
LGBTI no Uruguai. A aprovação da lei também 
beneficiou de contextos regionais e internacionais 
favoráveis, em particular, as experiências positivas 
de outros países, como a Argentina e a Espanha. 
Finalmente, a própria agenda do governo era 
favorável a leis progressistas, como a lei sobre o 
término voluntário da gravidez (2012) e a Lei de 
Reprodução Assistida (2013).

Da mesma forma, a população geral e os meios 
de comunicação social reclamavam uma agenda 
nacional mais democrática. As sondagens públicas 
realizadas entre a população geral demonstraram 
um forte apoio às novas leis e reformas para 
implementar estas alterações. A maioria dos meios 
de comunicação social apoiou os progressos 
legislativos e não expressou opiniões negativas 

sobre a proposta de lei da igualdade do casamento. Pelo contrário, o primeiro casamento gay no Uruguai teve cobertura 
de mais de 100 meios de comunicação. Embora os poderes políticos de alto nível e os setores mais conservadores do 
Uruguai não tenham tentado influenciar negativamente a imprensa em relação ao casamento entre o mesmo sexo, 
muitos foram bastante diretos quando a proposta de lei sobre a interrupção voluntária da gravidez foi apresentada.

A aprovação da Lei de Igualdade do Casamento teve repercussões noutras mudanças jurídicas no país. Por exemplo, 

Esta reforma é um passo muito significativo 
para avançar na direção de um diálogo 
aberto sobre os direitos de pessoas 
LGBTI e é uma ferramenta decisiva para 
garantir a igualdade e o respeito por 
todos os indivíduos. Destaca também que 
a violência, em qualquer situação, mas 
especialmente com base nestes critérios, 
é fortemente condenada. Tenho muito 
orgulho que as recentes reuniões dos PGA 
com representantes LGBTI e membros do 
parlamento de El Salvador, entre os quais 
os Coordenadores dos três maiores partidos 
políticos, FMLN, GANA e ARENA, para 
defender a aprovação desta reforma, tenham 
tido um resultado tão fantástico. Esta 
abertura aproxima os parlamentares dos 
seus constituintes e das suas necessidades.

– Berta Sanseverino, Presidente da Comissão para os Direitos 
Humanos, Câmara dos Representantes do Uruguai, 

e Membro do Conselho dos PGA

23 Por exemplo, no Uruguai, antes da reforma apenas as mulheres podiam apresentar um divórcio unilateral. Com o novo código, ambos os 
cônjuges podem apresentar divórcio unilateralmente.  

o Código Civil desatualizado foi reformado, estabelecendo obrigações parentais relativamente a crianças (legítimas 
e adotadas) e melhorando os papéis de autoridade parental, bem como consagrando a igualdade civil entre homens e 
mulheres.23  

Graças ao novo Código Civil, o Ministério da Educação e Cultura criou uma comissão contra a homofobia. A Lei de Igualdade 
do Casamento também resultou na criação de gabinetes de direitos humanos, tais como o Secretário para a Diversidade 
Sexual no Ministério para o Desenvolvimento Social e num gabinete semelhante no município de Montevideu. O Ministério 
para o Desenvolvimento Social tem agora uma Política sobre a Proteção Social de Grupos Vulneráveis, incluindo pessoas 
LGBTI e trabalhadores da indústria do sexo. Foram estabelecidos acordos entre uma faculdade de psicologia e o Ministério 
para o Desenvolvimento Social com vista a fornecer apoio psicológico à comunidade LGBTI.

Está ainda pendente uma proposta de quotas de emprego para pessoas LGBTI, como acontece na comunidade descendente 
de africanos, e a concessão de bolsas aos setores mais necessitados do país. Embora este último programa tenha beneficiado 
oito por cento das pessoas economicamente mais desfavorecidas, não é sensível às pessoas LGBTI.

Ações afirmativas demoram tempo para gerar mudanças significativas e ter um impacto direto nas vidas das pessoas, mas 
certamente que o Uruguai se mantém firme no seu percurso para o desenvolvimento sustentável com igualdade, através 
dos seus governos e cidadãos.

Malta e Chile: liderando o caminho nas proteções legislativas de pessoas intersexuais

 ■ Em abril de 2015, o Parlamento de Malta adotou a Lei relativa a Identidade de Género, Expressão de Género, e 
Características Sexuais. A Lei proíbe cirurgias genitais de «normalização» em crianças intersexuais, introduz um 
processo de reconhecimento de género mais rápido com base na autodeterminação, permite aos pais e tutores 
adiar a inclusão de marcadores de género em certidões de nascimento até à determinação de identidade de género 
da criança e contém várias outras provisões na área da saúde e não discriminação. 

 ■ Em 2014, o Presidente do Chile estabeleceu um Conselho Nacional para Crianças com vista a harmonizar leis e 
políticas relevantes com os requisitos da Convenção sobre os Direitos da Criança. O Conselho inclui representantes 
de todos os ministérios, parlamentes, o ramo judicial e a sociedade civil. Ativistas intersexuais forneceram formação 
e materiais a este Conselho. O Ministro da Saúde criou um grupo de trabalho sobre temas intersexuais, que resultou 
no desenvolvimento da Ordem N.º 18, datada de 22 de dezembro de 2015, intitulada «Sobre determinados aspetos 
de cuidados de saúde de crianças intersexuais». A Ordem elimina «tratamentos desnecessários para 'normalização' 
de crianças intersexuais, incluindo cirurgia genital irreversível, até que estas tenham idade suficiente para tomar 
decisões sobre os seus corpos». Em 2016, foi acrescentada a categoria «características sexuais» ao Artigo 8 da versão 
preliminar da lei antidiscriminação sobre garantias dos Direitos das Crianças.

Vietname: um passo em frente para os direitos de pessoas transgénero

A 24 de novembro de 2015, a Assembleia Nacional Vietnamita votou unanimemente a proteção dos direitos de pessoas 
transgénero ao consagrar no Código Civil o direito de quem foi sujeito a uma cirurgia de mudança do sexo ter o seu género 
reconhecido. A nova provisão é um grande avanço para a proteção dos direitos humanos de pessoas transgénero e foi 
tornada possível devido aos esforços de defesa e campanha de organizações LGBTI da sociedade civil com o apoio direto 
do PNUD. 

Desde o início, foi adotada uma abordagem de múltiplos intervenientes e desenvolvida uma coligação de parceiros 
alavancando a relação existente entre o PNUD e o governo do Vietname numa ampla variedade de temas, incluindo alguns 
temas ligados aos direitos percecionados como sensíveis. Foi promovido um debate entre membros da Assembleia Nacional 
e representantes da comunidade LGBTI sobre o impacto da legislação que negava direitos a pessoas transgénero. Antes de 
o projeto ter sido iniciado, os legisladores não estavam ainda convencidos da necessidade de mudanças legislativas ou 
não estavam conscientes dos problemas específicos enfrentados por membros da comunidade LGBTI. A concentração na 
criação de relações diretas entre membros da Assembleia Nacional e membros da comunidade LGBTI teve um impacto 
significativo na mudança de atitudes, fazendo, em última instância, que 86% da Assembleia Nacional votasse a aprovação 
do ato legislativo com a provisão de reconhecimento de mudança de género. 

Outra componente fundamental do projeto foi a abordagem personalizada para a construção de capacidades para 
as organizações da sociedade civil. Em vez de abordar o desenvolvimento de capacidades como uma série de eventos 
independentes, o PNUD incentivou os participantes do programa no decorrer do projeto, concentrando-se em garantir 
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uma defesa e liderança sustentáveis em termos de LGBTI para além do ciclo de vida do projeto. Isto incluiu uma relação de 
orientação entre ativistas LGBTI mais experientes e aqueles com menos experiência e o desenvolvimento de capacidades 
para os pais, ao fortalecer as suas competências para estabelecer contactos e, mais importante ainda, participar em 
demonstrações públicas de apoio e amor pelos seus filhos e filhas, transmitindo mensagens claras e poderosas de aceitação. 
Algumas fortes organizações parceiras nacionais, como o Institute for Studies of Society, Economics and Environment (iSEE) 
e Information Connecting and Sharing (ICS), desempenharam um papel fundamental na obtenção de resultados. 

Por último, o PNUD ligou o objetivo do projeto e o trabalho das organizações da sociedade civil nacionais à prática 
internacional existente nesta área, optando por uma abordagem baseada nos direitos e na igualdade, fornecendo assim 
aos membros da Assembleia Nacional um padrão e enquadramento internacionais para a eliminação da discriminação 
contra pessoas LGBTI. A combinação destas abordagens resultou na obtenção de resultados que excederam o esperado 
desde o arranque do projeto.

O projeto fez parte do programa regional LGBTI mais amplo do PNUD, que incluiu o estudo regional «Ser LGBTI na Ásia» e as 
parcerias internas entre o PNUD e USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) para prestar 
apoio a organizações da sociedade civil LGBTI no que respeita ao desenvolvimento de capacidades, investigação, defesa e 
envolvimento na reforma jurídica. 

O artigo «mudança de sexo» do novo Código Civil (Artigo 37) do Vietname, aplica-se aos que desejam mudar o seu sexo 
relativamente ao que lhes foi atribuído à nascença e garante o direito a pessoas transgénero que foram submetidas a uma 
terapia de mudança de sexo de modificar o respetivo marcador de género em documentos de identificação. Apesar desta 
conquista, o exame físico permanece uma condição para a mudança de género, desqualificando assim muitas pessoas 
transgénero que não estão dispostas ou que não têm acesso a intervenções médicas invasivas para modificar os seus 
corpos. Estes desafios permanecem e o PNUD continua a defender que indivíduos transgénero tenham o direito de mudar 
marcadores de género em linha com a respetiva identidade, independentemente da cirurgia.

Parlamentares que se opõem a uma reforma jurídica regressiva 
direcionada a pessoas LGBTI

Federação Russa: parlamentar desafia o partido e apoia pessoas LGBTI

Em 2014, quando foram debatidas alterações à Lei Federal Russa «contra a propaganda de relações sexuais não tradicionais 
entre menores», apesar do seu partido apoiar a lei, a parlamentar Maria Maksakova propôs que o termo discriminatório 
«não tradicional» fosse removido. Maksakova, que é também uma reconhecida cantora de ópera, fez um discurso numa 
reunião do partido governante, discurso que conquistou ampla atenção da televisão, imprensa escrita e redes sociais. 

«A partir de agora», afirmou Maksakova, «propaganda homossexual» significará a menção de pessoas não heterossexuais 
em qualquer contexto, que não seja negativo. A situação intolerável resulta num aumento do número de suicídios entre 
pessoas que sentem ter orientações gay, especialmente entre adolescentes... Não conseguem receber aconselhamento, 
nem partilhar experiências – uma vez que isto é considerado «propaganda». Mas a lei não priva os seus perseguidores do 
«direito» de oprimir, abusar e transformar as vidas humanas num inferno.»24

República Democrática do Congo: trabalho com a sociedade civil para impedir a introdução de uma 
nova proposta de lei sobre anti-homossexualidade 

Em 2014, foi organizada uma campanha de propaganda de mensagens e sentimentos homofóbicos na República 
Democrática do Congo que encontrou apoio numa parte significativa da população em áreas anteriormente sujeitas a 
conflito, particularmente na parte leste do país. A campanha concentrou-se nos esforços empreendidos para introduzir 
uma lei semelhante à Lei sobre Anti-homossexualidade do Uganda que foi aprovada pelo seu Parlamento em dezembro 
de 2013.25 Além disso, foi criada uma página antigay no Facebook, que começou a contar com seguidores a 6 de março de 
2014.

No momento em que um Membro do Parlamento do partido da oposição estava prestes a introduzir uma proposta de lei 
sobre anti-homossexualidade, membros da sociedade civil reagiram, incluindo representantes de organizações LGBTI, o 
Grupo de Apoio a Pessoas que Vivem com o VIH (PLHIV), o Grupo de Trabalho sobre VIH e Direitos Humanos e o Centro para 

24

25

Мария Максакова: «Закон о гей-пропаганде опасен для общества», www.mk.ru/politics/russia/interview/2014/02/06/981425-mariya-maksakova-
zakon-ogeypropagande-opasen-dlya-obschestva.html.
A lei foi assinada pelo Presidente do Uganda a 24 de fevereiro de 2014, mas em agosto o Tribunal Constitucional do Uganda proclamou-a inconstitucional.

os Direitos Humanos da Universidade de Quinxassa. Os intervenientes da sociedade civil identificaram dois membros do 
governo – que faziam também parte da Comissão Social e Cultural do Parlamento Congolês, na qual se enquadra a carteira 
SOGI – para trabalhar no sentido de impedirem a proposta de lei.
 
De forma a sensibilizar os parlamentares e outros, foi desenvolvida uma ferramenta de defesa intitulada «Argumentaire 
Technique Contre la Criminalisation de Certaines Poulations Clés» com o apoio do PNUD.26 A ferramenta de defesa 
concedeu aos parlamentares que partilhavam da mesma opinião, assim como aos seus apoiantes, os argumentos técnicos 
e a terminologia de que necessitavam para combater o raciocínio por detrás da proposta de lei. O «Argumentaire» circulou 
entre muitos parlamentares, incluindo Dr. Mokako, um membro do Parlamento Francófono que tinha anteriormente 
trabalhado com o PNUD na alteração à Lei sobre o VIH, assim como outros parlamentares que participaram nos Diálogos 
Nacionais e que foram aliados. Representantes de numerosas agências reuniram com membros seniores do Parlamento 
Congolês para debaterem este tema de forma informal. A força do documento técnico, o desenvolvimento de capacidades 
fornecido aos membros do parlamento sobre temas «sensíveis» e a identificação dos principais decisores, como o Presidente 
do Parlamento, todos tiveram os impactos desejados e a proposta de lei não foi introduzida. 

O «Argumentaire Technique Contre la Criminalisation de Certaines Poulations Clés» continua a circular fora do parlamento 
e é amplamente utilizado pela sociedade civil, representantes governamentais e outros, incluindo o Mecanismo de 
Coordenação Congolês para o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, o Grupo de Trabalho sobre VIH e 
Direitos Humanos, o programa nacional multissetorial para o combate contra a SIDA (PNMLS), pessoas focais no âmbito do 
VIH e funcionários relevantes no Ministério da Justiça Congolês. 

Abordagens setoriais à ação parlamentar

Estado de Maharashtra, Índia: não deixar ninguém para trás significa a inclusão da comunidade 
transgénero em consultas e quadros de políticas

Maharashtra tornou-se no segundo estado da Índia a estabelecer um Conselho para Assuntos Sociais e o primeiro a 
estabelecer um instituto cultural (em progresso) dedicado à comunidade transgénero. Estes desenvolvimentos positivos 
surgiram após uma consulta pública em 2013, apoiada pelo PNUD, que trouxe milhares de pessoas transgénero à interação 
direta com o Primeiro-Ministro e outros representantes governamentais para o debate sobre necessidades sociais específicas 
à comunidade transgénero.27

A comunidade transgénero, uma minoria de género visível na Índia, continua a permanecer à margem de programas sociais 
e de desenvolvimento, com pouco acesso a bens e serviços públicos. O governo estadual de Maharashtra está a tentar 
abordar estas lacunas através do Conselho para Assuntos Sociais, que irá disponibilizar vias para uma educação formal, para 
o aumento do emprego e das oportunidades de autoemprego, para a execução de programas de saúde e a disponibilização 
de ajuda jurídica gratuita à comunidade.

A Professora Varsha Gaikwad, membro da Assembleia Legislativa de Maharashtra, desempenhou um papel importante ao 
incluir trabalhadores da indústria do sexo e pessoas transgénero nas deliberações para a Política para as Mulheres proposta 
em Maharashtra. Quando a Professora Gaikwad era a Ministra para o Desenvolvimento das Mulheres e das Crianças do 
Estado, vários representantes da comunidade transgénero prepararam uma apresentação detalhada para a ministra 
destacando a falta de instalações de saúde e educação para a comunidade transgénero. Varsha Gaikwad formou uma 
comissão incluindo membros do parlamento, a assembleia legislativa e organizações não governamentais para levar a cabo 
um exercício de análise. A Professora Gaikwad indicou que a comissão deveria incluir três representantes da comunidade 
transgénero e de trabalhadores da indústria do sexo para que as suas preocupações fossem totalmente refletidas no 
documento de orientação.28 A Política para as Mulheres de Maharashtra foi finalizada e aprovada pelo gabinete estadual no 
Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2015.29  

República Dominicana: legislação sobre o VIH/SIDA oferece uma abordagem setorial para avançar 
a não discriminação 

Em 2011, o Congresso Nacional da República Dominicana aprovou uma Lei sobre o VIH e a SIDA (N.º 135-11), representando 

26
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O «Argumentaire Technique Contre la Criminalisation de Certaines Poulations Clés» pode ser consultado aqui: www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/
library/hiv_aids/analyse-technique-criminalite.html
www.indiatvnews.com/news/india/development-board-for-transgender-community-in-maharashtra-28763.html.
Um vídeo que documenta o processo pode ser visto aqui: www.youtube.com/watch?v=QjOM1ltCQE0.
Política do estado de Maharashtra para mulheres e crianças, hiperligação: https://womenchild.maharashtra.gov.in/Sitemap/womenchild/pdf/cover%20
page_1.pdf.

http://www.mk.ru/politics/russia/interview/2014/02/06/981425-mariya-maksakova-zakon-ogeypropagande-opasen-d
http://www.mk.ru/politics/russia/interview/2014/02/06/981425-mariya-maksakova-zakon-ogeypropagande-opasen-d
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/library/hiv_aids/analyse-technique-criminalite.html
http://www.cd.undp.org/content/rdc/fr/home/library/hiv_aids/analyse-technique-criminalite.html
http://www.indiatvnews.com/news/india/development-board-for-transgender-community-in-maharashtra-28763.html
http://www.youtube.com/watch?v=QjOM1ltCQE0
https://womenchild.maharashtra.gov.in/Sitemap/womenchild/pdf/cover%20page_1.pdf
https://womenchild.maharashtra.gov.in/Sitemap/womenchild/pdf/cover%20page_1.pdf
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um marco na história do país. A lei criou o Conselho Nacional VIH e SIDA («Consejo Nacional VIH SIDA - CONAVIHSIDA»), 
um organismo multissetorial responsável pela coordenação e orientação da resposta nacional ao VIH. A sociedade civil 
e representantes das populações-chave, em particular as 
pessoas que vivem com VIH, tinham trabalhado lado a lado 
com as comissões permanentes do Senado e da Câmara 
dos Deputados (mulheres, saúde, finanças, etc.) para a 
concretização deste objetivo. As pessoas que vivem com 
VIH e grupos vulneráveis, tais como mulheres, jovens e 
pessoas LGBTI, ganharam uma voz e um voto através do 
CONAVIHSIDA.

Em 2012, um político progressista, Víctor Terrero, foi 
nomeado Diretor Executivo do CONAVIHSIDA. Em junho 
de 2013, liderado por Terrero, o CONAVIHSIDA organizou 
um Diálogo Nacional sobre o VIH e a Lei, com o apoio do 
PNUD e ONUSIDA. Uma das recomendações do diálogo foi 
a criação de uma Lei de Igualdade e Não Discriminação.

Uma lei deste tipo iria evitar a exclusão social, a 
estigmatização e a discriminação em linha com o Artigo 39 
da Constituição Dominicana, que reconhece a igualdade de 
todas as pessoas perante a Lei. A lei estaria em consonância 
com os instrumentos internacionais, assim como com a 
Lei Orgânica da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
2030 (N.º 1-12) de 2012 que a reconhece como uma 
área estratégica de construção de política pública, «uma 
sociedade com direitos e oportunidades iguais em toda 
a população garantido o acesso à educação, saúde, 
habitação digna e a serviços básicos de qualidade, assim 
como a promoção da progressiva redução da pobreza e 
das desigualdades sociais e territoriais».

Terrero coordenou o estabelecimento de uma comissão 
de trabalho multissetorial para a preparação da versão 
preliminar da Lei para a Igualdade e Antidiscriminação, que 
se transformou num grupo permanente presentemente 
intitulado de Grupo Nacional para a Eliminação de 
Todas as Formas de Estigmatização e Discriminação (ou 
GRUNEED no acrónimo em espanhol). O GRUNEED tem 
a missão de promover, conceber e implementar políticas 
e regulamentos abrangentes que fomentem a igualdade 
e a não discriminação. O GRUNEED representa todos 
os intervenientes e setores envolvidos na resposta nacional ao VIH, assim como aqueles que trabalham no âmbito da 
estigmatização, discriminação e direitos humanos no país. 

Após a adoção do Plano de Ação de Santo Domingo30 por parte dos legisladores num seminário dos PGA sobre «Proteção 
dos Direitos Humanos, Combate à Discriminação e Abordagem ao VIH/SIDA em Pessoas com Diversas Orientações Sexuais 
e Identidades de Género» e para criar sinergias com a Legislatura, Terrero encorajou os legisladores reconhecidos pelo 
seu trabalho em direitos humanos e proteção dos mais vulneráveis a participar no GRUNEED. Os PGA fornecem também 
assistência técnica ao GRUNEED.

O envolvimento público e os esforços de sensibilização em torno da Lei para a Igualdade e Não Discriminação proposta 
abriram espaço para que representantes da comunidade LGBTI fossem envolvidos na tomada de decisões. A lei proposta 
é um objetivo do Plano Nacional de Direitos Humanos 2015 - 2020 e do Plano do Governo para 2016 - 2020. Esta proposta 
para a primeira lei na República Dominicana que inclui artigos sobre orientação sexual e identidade de género assinala um 
grande marco nacional.

Os preconceitos, a marginalização 
e a hostilidade têm de pertencer ao 
passado, abrindo caminho à inclusão 
e à obtenção de direitos humanos para 
grupos vulneráveis. Esta será uma 
vitória para o povo dominicano, para a 
qual todos devemos lutar. 
Este é o melhor momento.

– Víctor Terrero, Diretor Executivo do Conselho Nacional VIH e 
SIDA, (CONAVIHSIDA em espanhol), 

República Dominicana

30 O Plano de Ação de Santo Domingo pode ser consultado aqui: www.pgaction.org/pdf/2013-10-11-Santo-Domingo-Plan-of-Action.pdf

Escócia: uma campanha cívica concentrada no setor da educação

O histórico da Escócia no que respeita a temas LGBTI na educação apresenta estatísticas alarmantes. Relatórios recentes 
indicam que 54% de alunos LGBTI não se sente parte integrante das respetivas comunidades escolares, com uma ausência 
regular à escola na ordem dos 71%. Uma percentagem de 54% é alvo de intimidação homofóbica direta e pratica 
automutilação, e uma chocante percentagem de 26% já tentou o suicídio.

Aproveitando uma onda de ativismo político derivada do referendo escocês de 2014, dois ativistas, Jordan Daly e Liam 
Stevenson, lançaram a Campanha Momento para a Educação Inclusiva («Time for Inclusive Education - TIE»), que tinha como 
objetivo tornar a educação LGBTI num requisito do currículo das escolas escocesas. Isto impediria as escolas de se excluírem 
de programas LGBTI, como são livres de fazer atualmente, e estabeleceria uma fundamentação firme para ambientes mais 
inclusivos, seguros e acolhedores para alunos LGBTI.

Para assegurar uma ação política a nível nacional, a Campanha TIE recorreu ao parlamento. Submeteu uma petição eletrónica 
ao Comité de Petições Públicas da Escócia que invocou o Parlamento Escocês «pedindo que o Governo Escocês tornasse 
o ensino de temas e tópicos LGBTI obrigatório em todas as escolas, com a introdução de um programa educativo diverso 
e totalmente inclusivo, capaz de abordar, reconhecer e destacar os temas da comunidade LGBTI de uma forma positiva e 
progressista». 

E apesar de a petição ter obtido um abrangente apoio público e de ter sido calorosamente recebida pelos Membros do 
Comité de Petições Públicas, acabou por ser rejeitada. O Comité explicou a sua decisão declarando que: «apesar de existir 
uma grande manifestação de simpatia pela petição, o peticionário pede que algo seja permanentemente inscrito no 
currículo e isso não poderá acontecer. No entanto, os temas foram discutidos e o comité considerou o tema e solicitou uma 
análise profunda da situação». 

Concluindo que alterações curriculares não seriam de momento possíveis, a Campanha TIE alterou a sua abordagem. 
Para conseguir mudanças políticas, era necessária uma ação rápida e sustentável no parlamento e noutros caminhos que 
permaneciam abertos. Tirando proveito do amplo apoio de base existente para a Campanha TIE – incluindo o suporte 
unânime de sindicatos do setor público e do maior sindicato de professores escocês – a TIE virou a sua atenção para os 
partidos políticos. Esta situação encorajou-os a adotar formação de professores sobre o tema LGBTI nos seus manifestos 
antes das eleições de 5 de maio de 2014, convencendo os candidatos a assentos parlamentares de que tal teria impacto 
sobre o eleitorado. Atualmente, os manifestos de partidos políticos dos principais partidos políticos escoceses incluem já 
a proposta de formação de professores sobre LGBTI da Campanha TIE nas promessas das respetivas campanhas. No futuro, 
isto assegura uma forte plataforma parlamentar para a ação em temas LGBTI no âmbito da educação.

Inclusão de temas LGBTI na integração da perspetiva de género

O Parlamento Europeu: integração de temas LGBTI nos esforços de integração da perspetiva de 
género do parlamento

O Parlamento Europeu adotou claramente os temas LGBTI na sua rúbrica de integração da perspetiva de género. O Relatório 
sobre a Integração da Perspetiva de Género no Trabalho do Parlamento Europeu31 declara, «a integração da perspetiva de 
género tem de incluir os direitos, as perspetivas e o bem-estar de pessoas LGBTIQ e de pessoas de todas as identidades 
de género». O relatório revê a forma como o Parlamento Europeu tem abordado estas questões e indica recomendações 
para o futuro. Baseando as suas descobertas na agenda de desenvolvimento mais alargada da União Europeia, o relatório 
reitera que «atingir a igualdade de género é fundamental para a proteção dos direitos humanos, para o funcionamento da 
democracia, pelo respeito da lei e para o crescimento económico, inclusão social e sustentabilidade». Lamenta o fraco ritmo 
de progresso nos últimos anos, afirmando que «o progresso para atingir a igualdade de género na União Europeia está 
estagnado e a este ritmo a igualdade não será ainda atingida durante algum tempo». A integração da perspetiva de género, 
afirma, «deverá ser uma ferramenta proativa e reativa para atingir a igualdade de género».

O relatório define integração da perspetiva de género como «a integração de uma perspetiva de género em cada aspeto 
da política da União Europeia – preparação, elaboração, implementação, monitorização e avaliação de políticas, medidas 
jurídicas e programas de investimento – com o objetivo de atingir igualdade entre mulheres e homens». Especifica ainda 
que «a integração da perspetiva de género tem de incluir os direitos, as perspetivas e o bem-estar de pessoas LGBTIQ e de 

31 O Relatório sobre a Integração da Perspetiva de Género no Trabalho do Parlamento Europeu pode ser consultado aqui: www.agora-parl.org/
resources/library/report-gender-mainstreaming-work-european-parliament.

http://www.pgaction.org/pdf/2013-10-11-Santo-Domingo-Plan-of-Action.pdf
http://www.agora-parl.org/resources/library/report-gender-mainstreaming-work-european-parliament
http://www.agora-parl.org/resources/library/report-gender-mainstreaming-work-european-parliament
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pessoas de todas as identidades de género». Revê também algumas medidas concretas que foram adotadas nesta direção, 
incluindo o contributo de alterações à integração da perspetiva de género e a designação de um «ponto focal de integração 
da perspetiva de género» para cada comissão. Estes pontos focais formam uma rede de integração da perspetiva de género, 
suportados pelos secretariados de comissões.

A inclusão de temas LGBTI na agenda da integração da perspetiva de género significa que preocupações LGBTI deverão ser 
integradas no trabalho e nas operações do parlamento e que todos os funcionários e estruturas estão direcionados para a 
construção de uma instituição sensível e recetiva à comunidade LGBTI. Tal poderá ter um impacto incalculável na rapidez e 
no âmbito da ação parlamentar, já que para abordar corretamente as necessidades da comunidade LGBTI, cada comissão 
parlamentar e grupo parlamentar deverão desempenhar o respetivo papel. Os custos podem ser controlados através da 
partilha de funcionários especializados em diferentes serviços e comissões. Os perfis dos funcionários poderão ser revistos 
para futuros recrutamentos, assegurando que aqueles que se juntam à instituição, sempre que possível e adequado, estejam 
familiarizados com o tema. As comissões de orçamento e finanças e as comissões de contas públicas deveriam idealmente 
contar com vários parlamentares que, no mínimo, tivessem uma consciência razoável dos temas e iniciativas LGBTI. Os 
mandatos, agendas, regras e regulamentos das comissões deverão também assegurar tempo e atenção adequados.

E embora estas medidas sejam louváveis, é urgentemente necessária mais integração da perspetiva de género. O relatório 
indica algumas lacunas persistentes que devem ser abordadas, como formação sobre a integração da perspetiva de género 
para parlamentares e funcionários, a alocação adequada de orçamentos e de uma orçamentação de género mais consistente 
em todas as instituições da União Europeia. Especificamente, é necessária a realização de uma investigação mais qualitativa 
«para estabelecer a importância e o impacto das ferramentas da integração da perspetiva de género nos resultados das 
políticas, resoluções e textos legislativos». Muito foi já feito – mas ainda há muito mais a fazer.

Manifestos dos partidos políticos: caminhos importantes para a ação parlamentar

Os parlamentares necessitam geralmente do apoio dos seus partidos e grupos parlamentares para a introdução dos temas 
na agenda parlamentar e também do apoio dos respetivos pares para conseguirem mudanças legislativas. Assegurar que os 
direitos e a inclusão de pessoas LGBTI se encontram no radar de todos, e não uma preocupação de apenas alguns indivíduos, 
é crucial para uma ação eficaz.

A integração dos direitos e a inclusão de pessoas LGBTI e dos temas relacionados nos manifestos dos partidos políticos oferece 
aos parlamentares uma munição fundamental para a ação parlamentar. Os manifestos dos partidos políticos resumem 
as promessas políticas de um partido, listando as mudanças de política que visam instaurar. Uma vez no parlamento, os 
membros poderão consultar novamente o manifesto do partido em busca das promessas políticas apoiadas pelos eleitores. 
Terão o apoio dos seus constituintes para exigir ação da parte do governo e para o envolvimento com grupos e especialistas 
capazes de prestar aconselhamento em políticas.

Muitos grupos ativistas estão a recorrer aos manifestos dos partidos políticos como meio para assegurar o apoio político 
para a ação em temas LGBTI. Esta estratégia tem um enorme potencial de inovação no campo da política, mas é difícil 
uma vez que as perceções do público sobre os temas LGBTI continuam a ser pouco informadas. Apesar de nem todas 
as tentativas de integração dos temas LGBTI nos manifestos dos partidos políticos terem sido bem-sucedidas, continua 
a ser encorajador que tenham sido empreendidos esforços nos partidos políticos, incluindo na Jamaica e na Irlanda do 
Norte, e que o sucesso na Escócia tenha sido alcançado ao encorajar os partidos a comprometerem-se publicamente a atuar 
relativamente a temas LGBTI. 

Embora incentivar os partidos políticos a incluir iniciativas LGBTI nos seus manifestos políticos seja uma estratégia muito 
eficaz, esta não é facilmente alcançada. Para aumentar as hipóteses de sucesso, grupos de ativistas poderão recorrer à 
construção de campanhas de base para que os temas LGBTI se tornem politicamente interessantes para os que procuram 
ser eleitos. O apoio (ou pelo menos a manifestação de simpatia) à comunidade LGBTI está a crescer em muitos países e os 
políticos não ignoram essas tendências. Convencer os políticos e os partidos dos potenciais ganhos eleitorais resultantes 
do apoio aos direitos e preocupações da comunidade LGBTI, poderia ajudar a assegurar uma ação parlamentar muito 
necessária.

Anexos
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ANEXO 1: Os Princípios 
Yogyakarta

Introdução aos Princípios Yogyakarta
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em termos de dignidade e direitos. Todos os direitos humanos são universais, 
interdependentes, indivisíveis e interrelacionados. A orientação sexual [1] e a identidade de género [2] são fundamentais à 
dignidade e humanidade de todas as pessoas e não deverão estar na base de discriminação ou abuso. 
 
Foram conseguidos grandes progressos no sentido de garantir que pessoas de todas as orientações sexuais e identidades 
de género possam viver com igual dignidade e respeito a que todas as pessoas têm direito. Muitos Estados possuem agora 
leis e constituições que garantem os direitos de igualdade e não discriminação sem distinção com base no sexo, orientação 
sexual ou identidade de género. 
 
Independente disso, as violações dos direitos humanos devido à orientação sexual ou identidade de género das pessoas, real 
ou percecionada, constituem um padrão global e enraizado de grande preocupação. Incluem assassinatos extrajudiciais, 
tortura e maus tratos, abuso e violação sexuais, invasões de privacidade, detenção arbitrária, recusa de emprego e 
oportunidades de educação e discriminação grave em relação ao usufruto de outros direitos humanos. Estas violações são 
muitas vezes combinadas com experiências de outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão, tais como aquelas 
baseadas em raça, idade, religião, incapacidade, ou estatuto económico, social ou outro.
 
Muitos Estados e sociedades impõem normas de género e orientação sexual aos indivíduos através de costumes, lei e 
violência e visam controlar a forma como experienciam relações pessoais e como se identificam. O policiamento da 
sexualidade continua a ser uma grande força subjacente à contínua violência baseada no género e na desigualdade de 
género. 
 
O sistema internacional tem assistido a grandes avanços em direção à igualdade de género e às proteções contra a violência 
na sociedade, comunidade e na família. Além disso, os principais mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas 
afirmaram a obrigação dos Estados de assegurar a proteção efetiva de todas as pessoas contra a discriminação baseada na 
orientação sexual ou identidade de género. No entanto, a resposta internacional a violações dos direitos humanos baseadas 
na orientação sexual e identidade de género tem sido fragmentada e inconsistente. 
 
Para abordar estas ineficiências é necessária uma compreensão consistente do regime abrangente do direito internacional 
em matéria de direitos humanos e da sua aplicação a temas de orientação sexual e identidade de género. É importantíssimo 
agrupar e esclarecer as obrigações dos Estados ao abrigo do direito internacional em matéria de direitos humanos de 
maneira a promover e proteger todos os direitos humanos de todas as pessoas com base na igualdade e sem discriminação. 
 
A Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional para os Direitos Humanos, em nome de uma coligação de 
organizações dos direitos humanos, empreenderam um projeto para desenvolver um conjunto de princípios jurídicos 
internacionais sobre a aplicação do direito internacional às violações dos direitos humanos com base na orientação sexual 
e identidade de género no sentido de uma maior clareza e coerência no que respeita às obrigações em termos de direitos 
humanos dos Estados.
 
Um distinto grupo de especialistas em direitos humanos elaborou, desenvolveu, debateu e ajustou estes Princípios. Após 
uma reunião de especialistas realizada na Universidade de Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro 
de 2006, 29 distintos especialistas de 25 países com diversas proveniências e conhecimentos relevantes para o tema do 
direito em matéria de direitos humanos adotaram por unanimidade os Princípios Yogyakarta sobre a Aplicação do Direito 
Internacional em Matéria de Direitos Humanos em relação à Orientação Sexual e Identidade de Género. 

O relator da reunião, o Professor Michael O’Flaherty, fez inúmeras contributos para a elaboração e revisão dos Princípios 
Yogyakarta. O seu empenho e esforços incansáveis foram fundamentais para o desfecho bem-sucedido do processo.
 
Os Princípios Yogyakarta abordam uma ampla variedade de normas de direitos humanos e respetiva aplicação a temas de 

orientação sexual e identidade de género. Os Princípios afirmam a obrigação primária dos Estados de implementação dos 
direitos humanos. Cada Princípio é acompanhado por recomendações detalhadas aos Estados. Os especialistas destacam 
também, apesar disso, que todos os intervenientes têm a responsabilidade de promover e proteger os direitos humanos. 
São direcionadas recomendações adicionais a outros intervenientes, incluindo o sistema de direitos humanos das Nações 
Unidas, instituições nacionais de direitos humanos, meios de comunicação social, organizações não governamentais e 
investidores. 
 
Os especialistas concordam que os Princípios Yogyakarta refletem a situação atual do direito internacional em matéria de 
direitos humanos em relação a temas como orientação sexual e identidade de género. Reconhecem também que os Estados 
poderão incorrer em obrigações adicionais à medida que a lei dos direitos humanos se continua a desenvolver.
 
Os Princípios Yogyakarta indicam normas jurídicas internacionais vinculativas que todos os Estados têm de cumprir. 
Prometem um futuro diferente no qual todas as pessoas nascidas livres e iguais em termos de dignidade e direitos podem 
usufruir desse direito recebido à nascença.

Nós, o Painel Internacional de Especialistas em Direito Internacional em Matéria de Direitos Humanos e Orientação 
Sexual e Identidade de Género:
 
PREÂMBULO

RELEMBRANDO que todos os seres humanos nascem livres e iguais em termos de dignidade e direitos e que cada pessoa 
tem o direito de desfrutar dos direitos humanos sem distinção de qualquer tipo, sendo ela raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou outra opinião, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro estatuto;

PREOCUPADOS que a violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito dirigidos contra pessoas 
em todas as partes do mundo devido à respetiva orientação sexual ou identidade de género, que essas experiências sejam 
agravadas por discriminação que inclui género, raça, religião, incapacidade, situação de saúde e estatuto económico e que 
essa violência, assédio, discriminação, exclusão, estigmatização e preconceito prejudiquem a integridade e a dignidade 
das pessoas sujeitas a esses abusos, podendo enfraquecer o sentimento de autoestima e de pertença à comunidade 
levando muitas dessas pessoas a ocultarem ou reprimirem a sua identidade e a viverem as suas vidas marcadas pelo medo 
e invisibilidade; 

CONSCIENTES de que historicamente pessoas viveram estas violações de direitos humanos porque são, ou são percebidas 
como sendo, lésbicas, gays ou bissexuais, ou devido à sua conduta sexual consensual com pessoas do mesmo sexo, ou 
porque são percebidas como sendo transsexuais, pessoas transgénero, intersexuais, ou porque pertencem a grupos sociais 
identificados em determinadas sociedades pela orientação sexual ou identidade de género;
 
ENTENDENDO «orientação sexual» como referência à capacidade de cada pessoa de profunda atração emocional, afetiva 
e sexual a, e relações íntimas e sexuais com, indivíduos de um género diferente ou do mesmo género ou de mais do que 
um género;
 
ENTENDENDO «identidade de género» como a experiência interna e individual profundamente sentida de cada pessoa 
em termos de género, que pode, ou não, corresponder ao sexo que lhe foi atribuído à nascença, incluindo-se o sentimento 
pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
cirúrgicos ou outros) e outras expressões de género, inclusive o modo de vestir, falar e maneirismos;
 
OBSERVANDO que o direito internacional em matéria de direitos humanos afirma que todas as pessoas, independentemente 
da respetiva orientação sexual ou identidade de género, têm o direito de desfrutar plenamente de todos os direitos 
humanos, que a aplicação das prerrogativas existentes de direitos humanos deve ter em conta as situações e experiências 
específicas de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género, e que em tudo o que envolve crianças, os 
melhores interesses das crianças deverão ser o foco primordial, e que uma criança que seja capaz de expressar opiniões 
pessoais tem o direito de as expressar livremente, sendo essas opiniões devidamente consideradas de acordo com idade e 
maturidade da criança;
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DESTACANDO que o direito internacional em matéria de direitos humanos impõe a proibição absoluta de discriminação 
relacionada com o pleno usufruto de todos os direitos humanos, civis, culturais, económicos, políticos e sociais, que o 
respeito pelos direitos sexuais, orientação sexual e identidade de género é parte essencial da igualdade entre homem e 
mulher e que os Estados devem adotar medidas que procurem eliminar preconceitos e costumes baseados na ideia de 
inferioridade ou superioridade de um determinado sexo, ou baseados em papéis estereotipados de homens e mulheres e 
salientando ainda que a comunidade internacional reconheceu o direito de as pessoas decidirem livre e responsavelmente 
sobre questões relacionadas com a respetiva sexualidade, inclusive saúde sexual e reprodutiva, sem que sejam alvo de 
coerção, discriminação ou violência;
 
RECONHECENDO que há um valor significativo em articular de forma sistemática o direito internacional em matéria de 
direitos humanos como aplicável à vida e experiências de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género;
 
RECONHECENDO que esta articulação se deve basear no atual estado do direito internacional em matéria de direitos 
humanos e que irá requerer revisões regulares para incorporar desenvolvimentos desta lei e a sua aplicação às vidas e 
experiências de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género ao longo do tempo e em diversas regiões 
e países

APÓS A REUNIÃO DE ESPECIALISTAS REALIZADA EM YOGYAKARTA, INDONÉSIA, ENTRE 6 E 9 DE NOVEMBRO DE 
2006, ADOTAMOS ATRAVÉS DO PRESENTE DOCUMENTO, OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:
 
PRINCÍPIO 1.  O direito de Usufruto Universal de Direitos Humanos
 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em termos de dignidade e direitos. Os seres humanos de todas as 
orientações sexuais e identidades de género têm o direito de usufruir plenamente de todos os direitos humanos.

Os Estados deverão:
a) Incorporar os princípios da universalidade, inter-relação, interdependência e indivisibilidade de todos os direitos 

humanos nas respetivas constituições nacionais ou noutra legislação adequada e garantir a concretização prática do 
usufruto universal de todos os direitos humanos;

b) Alterar qualquer legislação, inclusive direito penal, para garantir a sua coerência com o usufruto universal de todos os 
direitos humanos;

c)  Implementar programas de educação e consciencialização para promover e desenvolver o usufruto pleno de todos os 
direitos humanos por todas as pessoas, independentemente da orientação sexual ou identidade de género;

d) Integrar na política do Estado e no processo de tomada de decisões uma abordagem pluralista que reconheça e afirme 
a inter-relação e indivisibilidade de todos os aspetos da identidade humana, incluindo orientação sexual e identidade 
de género.

 
PRINCÍPIO 2.  Os Direitos à Igualdade e Não Discriminação 
 
Todas as pessoas têm o direito de usufruir de todos os direitos humanos sem discriminação com base na respetiva 
orientação sexual ou identidade de género. Todas as pessoas têm direito à igualdade perante a lei e à proteção 
igual da lei sem qualquer discriminação, seja ou não também afetado o usufruto de outro direito humano. A lei 
deverá proibir qualquer discriminação e garantir a todas as pessoas uma proteção igual e eficaz contra qualquer 
discriminação. 
 
A discriminação com base na orientação sexual ou identidade género inclui qualquer distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada na orientação sexual ou identidade de género que tenha o objetivo ou o efeito de anular 
ou prejudicar a igualdade perante a lei ou proteção igual da lei, ou o reconhecimento, usufruto ou exercício, numa 
base igualitária, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. A discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade de género pode ser, e comumente é, agravada por discriminação por outros motivos incluindo 
género, raça, idade, religião, incapacidade, saúde e estatuto económico.
 
Os Estados deverão:

a) Incorporar os princípios de igualdade e não discriminação com base na orientação sexual e identidade de género nas 
respetivas constituições nacionais e noutra legislação adequada, se ainda não tiverem sido incorporados, incluindo 
por meio de alterações e interpretação, e assegurando a aplicação eficaz destes princípios;

b)  Revogar provisões criminais e outras provisões jurídicas que proíbam ou que estejam em vigor, utilizadas para proibir 
atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já tenham atingido a idade de consentimento, e 
assegurar que a mesma idade de consentimento se aplica à atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo e pessoas 

de sexos diferentes;
c) Adotar medidas legislativas e outras para proibir e eliminar a discriminação nas esferas pública e privada com base na 

orientação sexual e identidade de género; 
d) Adotar medidas apropriadas para assegurar o desenvolvimento adequado de pessoas de diversas orientações sexuais 

e identidades de género conforme seja necessário para garantir a esses grupos ou indivíduos o usufruto igual de 
direitos humanos. Estas medidas não devem ser consideradas discriminatórias;

e) Em todas as suas respostas à discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género deve-se considerar 
a forma como essa discriminação pode relacionar-se com outras formas de discriminação;

f ) Adotar todas as ações adequadas, incluindo programas de educação e formação com vista a conseguir a eliminação 
de atitudes ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios, relacionados com a ideia de inferioridade ou 
superioridade de qualquer orientação sexual, identidade de género ou expressão de género.

 
PRINCÍPIO 3. O DIREITO AO RECONHECIMENTO PERANTE A LEI
 
Todas as pessoas têm o direito ao reconhecimento em qualquer localização enquanto pessoa perante a lei. As 
pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género deverão usufruir de capacidade jurídica em todos 
os aspetos da vida. A orientação sexual e a identidade de género autodefinidas por cada pessoa constituem parte 
essencial da sua personalidade sendo um dos aspetos mais básicos da sua autodeterminação, dignidade e liberdade. 
Nenhuma pessoa deverá ser forçada a submeter-se a procedimentos médicos, inclusive cirurgia de mudança de 
sexo, esterilização ou terapia hormonal, como requisito para o reconhecimento legal da sua identidade de género. 
Nenhum estatuto, como casamento ou paternidade, poderá ser invocado para impedir o reconhecimento legal 
da identidade de género de uma pessoa. Ninguém deverá ser sujeito a pressão para ocultar, suprimir ou negar a 
respetiva orientação sexual ou identidade de género. 
 
Os Estados deverão:

a) Garantir que é concedida a todas as pessoas capacidade jurídica em assuntos cíveis, sem discriminação com base 
na orientação sexual ou identidade de género, assim como a oportunidade de exercer esta capacidade, incluindo 
direitos iguais para a celebração de contratos e para administrar, possuir, adquirir (inclusive através de herança), gerir, 
desfrutar e dispor de propriedade;

b) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para respeitar plenamente e reconhecer 
legalmente a identidade de género autodefinida de cada pessoa;

c) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que existem procedimentos 
através dos quais todos os documentos de identidade emitidos pelo Estado que indiquem o género/sexo de uma 
pessoa – incluindo certidões de nascimento, passaportes, registos eleitorais e outros documentos – refletem a 
identidade de género autodefinida e profunda de cada pessoa;

d) Garantir que esses procedimentos são eficientes, justos e não discriminatórios e que respeitam a dignidade e a 
privacidade das pessoas em questão;

e) Garantir que alterações a documentos de identidade serão reconhecidas em todos os contextos nos quais a 
identificação e desagregação de pessoas por género sejam necessárias por lei ou política;

f )  Implementar programas direcionados a fornecer apoio social a todas as pessoas que vivem uma situação de transição 
ou mudança de género.

 
PRINCÍPIO 4. O DIREITO À VIDA
 
Todas as pessoas têm o direito à vida. Ninguém deverá ser arbitrariamente privado da vida, incluindo por referência 
a considerações de orientação sexual ou identidade de género. A pena de morte não deve ser imposta a ninguém 
com base na atividade sexual consensual entre pessoas que atingiram a idade de consentimento ou com base na 
orientação sexual ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:
a)  Abolir todas as formas de criminalidade que tenham como objetivo ou efeito a proibição da atividade sexual consensual 
entre pessoas do mesmo sexo que já atingiram a idade de consentimento e, até a eliminação dessas provisões, nunca impor 
a pena de morte a qualquer pessoa condenada por esses crimes; 
b)  Cancelar penas de morte e libertar todas as pessoas que atualmente aguardem execução por crimes relacionados com a 
atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade de consentimento;
c)  Cessar quaisquer ataques promovidos pelo Estado ou tolerados pelo Estado contra a vida de pessoas com base na 
orientação sexual ou identidade de género e garantir que todos esses ataques, realizados por funcionários do governo ou 
por qualquer indivíduo ou grupo, sejam energicamente investigados, e que, se forem encontradas provas adequadas, os 
responsáveis sejam processados, julgados e devidamente punidos.
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PRINCÍPIO 5. O DIREITO À SEGURANÇA DA PESSOA
 
Qualquer pessoa, independente da orientação sexual ou identidade de género, tem o direito à segurança pessoal 
e proteção do Estado contra a violência ou dano corporal, infligido por funcionários governamentais ou qualquer 
indivíduo ou grupo. 
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas policiais e outras medidas necessárias para prevenir e proteger as pessoas contra todas as 
formas de violência e assédio relacionadas com orientação sexual e identidade de género;

b)   Adotar todas as medidas legislativas necessárias para impor sanções penais adequadas a violência, ameaças de 
violência, incitação à violência e assédio associado, com base na orientação sexual ou identidade de género de 
qualquer pessoa ou grupo de pessoas em todas as esferas da vida, incluindo a familiar;

c)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que a orientação sexual ou 
identidade de género da vítima não possa ser utilizada para justificar, desculpar ou atenuar essa violência;

d) Garantir que a prática dessa violência é vigorosamente investigada e que, quando forem encontradas provas 
adequadas, os responsáveis sejam processados, julgados e devidamente punidos e que as vítimas tenham acesso a 
recursos e procedimentos corretivos adequados, incluindo indemnização;

e) Realizar campanhas de consciencialização dirigidas ao público geral, assim como aos autores ou potenciais autores 
de violência, para combater os preconceitos subjacentes à violência relacionada com orientação sexual e identidade 
de género.

 
PRINCÍPIO 6. O DIREITO À PRIVACIDADE
 
Todas as pessoas, independente da orientação sexual ou identidade de género, têm o direito de usufruir de 
privacidade, sem interferência arbitrária ou ilegal, incluindo em relação à respetiva família, lar ou correspondência, 
assim como o direito à proteção contra ataques ilegais à sua honra e reputação. O direito à privacidade normalmente 
inclui a opção de revelar ou não informações relativas à respetiva orientação sexual ou identidade de género, assim 
como decisões e escolhas relativas ao seu próprio corpo e a relações sexuais consensuais e outras relações pessoais.
 
Os Estados deverão:

a)  Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o direito de cada pessoa, 
independente da orientação sexual ou identidade de género, de usufruir da esfera privada, decisões íntimas e relações 
humanas, incluindo a atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade de consentimento, sem 
interferência arbitrária;

b)  Revogar todas as leis que criminalizam a atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já tenham 
atingido a idade de consentimento, e assegurar que a mesma idade de consentimento se aplica à atividade sexual 
entre pessoas do mesmo sexo e pessoas de sexos diferentes;

b)  Garantir que provisões criminais e outras provisões jurídicas de aplicação geral não sejam aplicadas de facto 
para criminalizar atividade sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já tenham atingido a idade de 
consentimento;

d)  Revogar qualquer lei que proíba ou criminalize a expressão da identidade de género, incluindo através da forma de 
vestir, falar ou maneirismos, ou que negue aos indivíduos a oportunidade de modificar os seus corpos, como um meio 
de expressar a sua identidade de género;

e)   Libertar todas as pessoas detidas com base numa condenação criminal, caso a sua detenção esteja relacionada com 
atividade sexual consensual entre pessoas que já tenham atingido a idade de consentimento ou relacionada com a 
identidade de género;

f )  Garantir o direito de todas as pessoas poderem escolher, de forma geral, quando, a quem e como revelar informações 
sobre a respetiva orientação sexual ou identidade de género e proteger todas as pessoas de revelações arbitrárias ou 
indesejadas, ou de ameaças de revelação dessas informações por terceiros.

 
PRINCÍPIO 7. O DIREITO DE NÃO SER ARBITRARIAMENTE PRIVADO DA LIBERDADE
 
Ninguém deve ser sujeito prisão ou detenção arbitrárias. A prisão ou detenção com base na orientação sexual 
ou identidade de género, mediante ordem judicial ou não, é considerada arbitrária. Todas as pessoas presas, 
independentemente da respetiva orientação sexual ou identidade de género, têm direito, com base no princípio 
de igualdade, de serem informadas das razões da prisão e da natureza de qualquer acusação contra as mesmas, 
de serem apresentadas a um oficial de justiça e de interporem uma ação judicial para determinar a legalidade da 
prisão, tendo ou não sido formalmente acusadas de alguma violação da lei.
 

Os Estados deverão: 
a)  Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para assegurar que orientação sexual ou 

identidade de género não possam, em circunstância alguma, constituir justificação para prisão ou detenção, incluindo 
a eliminação de legislações penais de redação vaga que convidam à aplicação discriminatória ou abrem de outra 
forma espaço a detenções com base em preconceitos;

b) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que todas as pessoas presas, 
independentemente da respetiva orientação sexual ou identidade de género, tenham o direito, com base no princípio 
de igualdade, de serem informadas das razões da prisão e da natureza de qualquer acusação contra as mesmas, e quer 
processadas ou não, de serem apresentadas a um oficial de justiça e de interporem uma ação judicial para determinar 
a legalidade da prisão;

c) Implementar programas de formação e consciencialização para educar a polícia e outros agentes da autoridade no 
que diz respeito à arbitrariedade da prisão e detenção com base na orientação sexual ou identidade de género de 
uma pessoa;

d) Manter registos precisos e atualizados de todas as prisões e detenções, indicando a data, local e motivo da detenção 
e assegurar uma supervisão independente de todos os locais de detenção por parte de organismos adequadamente 
mandatados e equipados para identificar prisões e detenções que possam ter sido motivadas pela orientação sexual 
ou identidade de género de uma pessoa.

 
PRINCÍPIO 8. O DIREITO A UM JULGAMENTO JUSTO
 
Todas as pessoas têm direito a ter uma audiência pública e justa perante um tribunal competente, independente 
e imparcial, estabelecido por lei, para determinar os seus direitos e obrigações num processo legal e em qualquer 
acusação criminal contra as mesmas, sem preconceito ou discriminação com base na orientação sexual ou identidade 
de género.
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para proibir e eliminar o tratamento 
preconceituoso com base na orientação sexual ou identidade de género em cada etapa do processo judicial, em 
procedimentos civis e penais e em todos os outros procedimentos judiciais e administrativos que determinem direitos 
e obrigações e de assegurar que a credibilidade ou caráter de uma pessoa como parte, testemunha, defensor ou 
tomador de decisões não sejam impugnados devido à respetiva orientação sexual ou identidade de género;

b) Adotar todas as medidas necessárias e razoáveis para proteger as pessoas de processos criminais ou procedimentos 
civis que sejam motivados, na totalidade ou em parte, por preconceito relativo à orientação sexual ou identidade de 
género;

c) Implementar programas de formação e de consciencialização para juízes, funcionários de tribunais, procuradores, 
advogados e outras pessoas sobre as normas internacionais de direitos humanos e princípios de igualdade e não 
discriminação, incluindo em relação à orientação sexual e identidade de género.

 
PRINCÍPIO 9. O DIREITO A TRATAMENTO COM HUMANIDADE DURANTE A DETENÇÃO
 
Qualquer pessoa privada da sua liberdade será tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente à 
pessoa humana. A orientação sexual e a identidade de género são parte integrante da dignidade de cada pessoa.
 
Os Estados deverão:

a) Assegurar que a detenção evita uma maior marginalização das pessoas motivada pela orientação sexual ou identidade 
de género, expondo-as ao risco de violência, maus tratos ou abusos físicos, mentais ou sexuais;

b) Fornecer acesso adequado a cuidados médicos e ao aconselhamento apropriado às necessidades das pessoas sob 
custódia, reconhecendo qualquer necessidade especial relacionada com a respetiva orientação sexual ou identidade 
de género, incluindo no que se refere à saúde reprodutiva, acesso à informação e terapia de VIH/SIDA e acesso à 
terapia hormonal ou outro tipo de terapia, assim como a tratamentos de mudança de género, quando desejado;

c) Garantir, na medida do possível, que todos os detidos participem em decisões relacionadas com o local de detenção 
adequado à respetiva orientação sexual e identidade de género;

d) Implementar medidas de proteção para todos os presos vulneráveis à violência ou abuso com base na respetiva 
orientação sexual, identidade ou expressão de género e garantir, tanto quanto seja razoavelmente possível, que essas 
medidas de proteção não impliquem uma maior restrição dos seus direitos do que aquela que já atinge a população 
prisional em geral;

e) Garantir que visitas conjugais, quando permitidas, sejam concedidas na base de igualdade a todas as pessoas presas 
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ou detidas, independentemente do género do respetivo parceiro;
f )  Proporcionar a monitorização independente das instalações de detenção por parte do Estado e também por 

organizações não governamentais, inclusive organizações que trabalhem nas áreas de orientação sexual e identidade 
de género;

c) Implementar programas de formação e de consciencialização para funcionários de prisões e outros funcionários dos 
setores público e privado ativos em instalações de detenção no âmbito das normas internacionais de direitos humanos 
e princípios de igualdade e não discriminação, incluindo em relação à orientação sexual e identidade de género.

 
 
PRINCÍPIO 10. DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA TORTURA E OUTRAS PENAS OU TRATAMENTOS CRUÉIS, 
DESUMANOS OU DEGRADANTES
 
Todas as pessoas têm o direito à proteção contra tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, incluindo com base na orientação sexual ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para evitar e proteger as pessoas de tortura e 
outras penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes praticados por motivos relacionados com a orientação 
sexual e identidade de género da vítima, assim como o incitamento desses atos;

b) Adotar todas as medidas razoáveis para identificar vítimas de tortura e outras penas ou tratamento cruéis, desumanos 
ou degradantes praticados por motivos relacionados com orientação sexual ou identidade de género e oferecer 
soluções adequadas, incluindo ressarcimento e indemnização e, quando adequado, apoio médico e psicológico;

c)  Implementar programas de formação e consciencialização, para a polícia, funcionários de prisões e todos os outros 
funcionários dos setores público e privado em posição de praticar ou evitar esses atos.

 
 
PRINCÍPIO 11. O DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA TODAS AS FORMAS DE EXPLORAÇÃO, VENDA E TRÁFICO DE 
SERES HUMANOS
 
Todas as pessoas têm o direito à proteção contra o tráfico, venda e todas as formas de exploração incluindo, entre 
outras, exploração sexual, com base na orientação sexual ou identidade de género, real ou percecionada. As 
medidas concebidas para prevenir o tráfico devem abordar os fatores que aumentam a vulnerabilidade, incluindo 
várias formas de desigualdade e discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género, real ou 
percecionada, ou na expressão destas ou de outras identidades. Essas medidas não devem ser inconsistentes com 
os direitos humanos das pessoas em risco de serem traficadas.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias de natureza preventiva ou protetora em 
relação ao tráfico, venda e todas as formas de exploração de seres humanos incluindo, entre outras, exploração sexual 
por motivo de orientação sexual ou identidade de género, real ou percecionada;

b) Garantir que nenhuma dessa legislação ou medidas criminalizem o comportamento, estigmatizem, ou de qualquer 
outra forma, exacerbem as desvantagens de pessoas vulneráveis a essas práticas;

c) Implementar medidas, serviços e programas jurídicos, educacionais e sociais que abordem os fatores que aumentam 
a vulnerabilidade ao tráfico, venda e todas as formas de exploração, incluindo, entre outras, exploração sexual, por 
motivo de orientação sexual ou identidade de género, real ou percecionada, incluindo fatores como exclusão social, 
discriminação, rejeição da família ou das comunidades culturais, inexistência de independência financeira, estado 
de sem-abrigo, atitudes sociais discriminatórias que resultem em baixa autoestima e inexistência de proteção contra 
discriminação no acesso à habitação, emprego e serviços sociais.

PRINCÍPIO 12. O DIREITO AO TRABALHO
 
Todas as pessoas têm o direito a um emprego digno e produtivo, a condições de trabalho justas e favoráveis e a 
proteção contra desemprego, sem discriminação com base na orientação sexual e identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para eliminar e proibir discriminação com 
base na orientação sexual e identidade de género no emprego público ou privado, incluindo em relação a formação 
vocacional, recrutamento, promoção, despedimento, condições de emprego e remuneração;

b) Eliminar qualquer discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género para assegurar emprego 

e oportunidades de progressão iguais em todas as áreas de serviço público, incluindo todos os níveis de serviço e 
emprego governamental em funções públicas, bem como serviço na polícia e forças militares, e fornecer formação 
adequada e programas de consciencialização para combater atitudes discriminatórias.

 
PRINCÍPIO 13. O DIREITO À SEGURANÇA SOCIAL E A OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL
 
Todas as pessoas têm o direito a segurança social e a outras medidas de proteção social, sem discriminação com 
base na orientação sexual e identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir acesso igual, sem discriminação 
com base na orientação sexual ou identidade de género, a segurança social e outras medidas de proteção social, 
incluindo regalias sociais, licença parental, subsídio de desemprego, seguro de saúde, cuidados ou benefícios de 
saúde (incluindo modificações corporais relacionadas com identidade de género), outros seguros sociais, prestações 
familiares, subsídios de funeral, pensões e regalias no que respeita à perda do apoio de cônjuges ou parceiros como 
resultado de doença ou morte;

b)  Garantir que as crianças não são sujeitas a qualquer forma de tratamento discriminatório no sistema de segurança 
social ou na provisão de regalias sociais ou assistência social com base na respetiva orientação sexual ou identidade 
de género, ou de que qualquer membro da respetiva família;

c)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o acesso a estratégias e 
programas de redução da pobreza, sem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género.

 
PRINCÍPIO 14. O DIREITO A UM PADRÃO DE VIDA ADEQUADO
 
Todas as pessoas têm o direito a um padrão de vida adequado, incluindo alimentação adequada, água potável, 
instalações sanitárias adequadas, vestuário adequado e a uma melhoria contínua das condições de vida, sem 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir acesso igual, sem discriminação 
com base na identidade de género ou identidade de género, a alimentação adequada, água potável, instalações 
sanitárias adequadas e vestuário adequado.

PRINCÍPIO 15. O DIREITO A UMA HABITAÇÃO ADEQUADA
 
Todas as pessoas têm o direito a habitação adequada, incluindo proteção contra despejos, sem discriminação com 
base na orientação sexual ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para assegurar a garantia de arrendamento 
e a alojamento comportável, habitável, acessível, culturalmente adequado e seguro, incluindo abrigos e outro 
alojamento de emergência, sem discriminação com base na orientação sexual, identidade de género ou estado civil 
ou familiar;

b)  Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para proibir a realização de despejos não 
em conformidade com as respetivas obrigações internacionais de direitos humanos; e garantir que se encontram 
disponíveis soluções jurídicas ou de outro tipo adequadas e eficazes a qualquer pessoa que reclame que o direito à 
proteção contra despejos forçados foi violado ou está sob ameaça de ser violado, incluindo o direito de reinstalação, que 
inclui o direito a propriedade alternativa de qualidade igual ou superior e a alojamento adequado, sem discriminação 
com base na orientação sexual, identidade de género ou estado civil ou familiar;

c)  Garantir direitos iguais a acesso a propriedade e habitação e herança sem discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade de género;

d) Estabelecer programas sociais, incluindo programas de apoio, para lidar com fatores relativos à orientação sexual e 
identidade de género que aumentam a vulnerabilidade a sem-abrigo, especialmente para crianças e jovens, incluindo 
exclusão social, violência doméstica e outras formas de violência, discriminação, inexistência de independência 
financeira e rejeição por famílias ou comunidades culturais, bem como promover programas de apoio e segurança da 
vizinhança;

e) Fornecer formação e programas de consciencialização para garantir que todas as agências relevantes estão conscientes 
de, e sensíveis às, necessidades de pessoas sem-abrigo ou em desvantagem social como resultado da orientação 
sexual ou identidade de género.
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PRINCÍPIO 16. O DIREITO À EDUCAÇÃO
 
Todas as pessoas têm o direito à educação, sem discriminação com base na, e tendo em conta a, respetiva orientação 
sexual ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir acesso igual à educação e 
tratamento igual de alunos, funcionários e professores no sistema educativo, sem discriminação com base na 
orientação sexual ou identidade de género;

b) Garantir que a educação está direcionada para o desenvolvimento da personalidade, talentos e capacidades mentais 
e físicas de cada aluno no seu máximo potencial e que responde às necessidades de alunos de toda as orientações 
sexuais e identidades de género;

c)  Garantir que a educação está direcionada para o desenvolvimento e respeito dos direitos humanos e para o respeito 
dos pais e familiares, identidade cultural, língua e valores de cada criança, num espírito de compreensão, paz, 
tolerância e igualdade, tendo em consideração e respeitando diversas orientações sexuais e identidades de género;

d) Garantir que os métodos de educação, currículos e recursos servem para melhorar a compreensão e o respeito de, 
entre outras, diversas orientações sexuais e identidades de género, incluindo as necessidades específicas de alunos, 
respetivos pais e familiares em relação a estes motivos;

e) Garantir que as leis e políticas providenciam proteção adequada para alunos, funcionários e professores de diferentes 
orientações sexuais e identidades de género contra todas as formas de exclusão social e violência no ambiente escolar, 
incluindo intimidação e assédio;

f )   Garantir que alunos sujeitos a exclusão ou violência não são marginalizados ou segregados por razões de proteção e 
que os seus melhores interesses são identificados e respeitados de uma forma participativa;

g) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que a disciplina em instituições 
educacionais é administrada de uma forma consistente com dignidade humana, sem discriminação ou penalização 
com base na orientação sexual ou identidade de género de um aluno, ou expressão da mesma;

h) Garantir que todas as pessoas têm acesso a oportunidades e recursos para uma aprendizagem vitalícia sem 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género, incluindo adultos que já sofreram formas de 
discriminação no sistema educativo.

 
PRINCÍPIO 17. O DIREITO AO PADRÃO DE SAÚDE MAIS ELEVADO POSSÍVEL
 
Todas as pessoas têm o direito ao padrão mais elevado possível de saúde física e mental, sem discriminação com 
base na orientação sexual ou identidade de género. A saúde sexual e reprodutiva é um aspeto fundamental deste 
direito.
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o usufruto do direito ao 
padrão de saúde mais elevado possível, sem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género;

b) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que todas as pessoa têm 
acesso a instalações, bens e serviços de cuidados de saúde, incluindo em relação à saúde sexual e reprodutiva e aos 
seus próprios registos clínicos, sem discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género;

c)  Garantir que instalações, bens e serviços de cuidados de saúde foram criados para melhorar o estado da saúde e 
responder às necessidades de todas as pessoas sem discriminação com base na, ou tendo em consideração a, 
orientação sexual e identidade de género, e que os registos clínicos a este respeito são tratados com confidencialidade;

d) Desenvolver e implementar programas para lidar com a discriminação, preconceitos e outros fatores sociais que 
prejudicam a saúde de pessoas devido à respetiva orientação sexual ou identidade de género;

e) Garantir que todas as pessoas são informadas e empoderadas para tomar as suas próprias decisões relativamente a 
tratamento e cuidados médicos com base em consentimento genuinamente informado, sem discriminação com base 
na orientação sexual ou identidade de género;

f ) Garantir que todos os programas de saúde sexual e reprodutiva, educação, prevenção, cuidados e tratamento no âmbito 
sexual respeitam a diversidade de orientações sexuais e identidades de género, e se encontram igualitariamente 
disponíveis a todos sem discriminação;

g) Facilitar a quem pretende modificações corporais relacionadas com mudança de género o acesso a tratamentos, 
cuidados e apoio competentes e não discriminatórios;

h) Garantir que todos os prestadores de serviços de saúde tratam os clientes e respetivos parceiros sem discriminação 
com base na orientação sexual ou identidade de género, incluindo no que respeita ao reconhecimento como parente 
mais próximo;

i)  Adotar políticas e programas de educação e formação necessários para permitir às pessoas que trabalham no setor de 
cuidados de saúde prestar o mais elevado padrão de cuidados de saúde a todas as pessoas com total respeito pela 
orientação sexual e identidade de género de cada pessoa.

 
PRINCÍPIO 18. PROTEÇÃO CONTRA ABUSOS MÉDICOS
 
Ninguém pode ser forçado a submeter-se a qualquer forma de tratamento, procedimento ou teste médico ou 
psicológico ou ser confinado a uma instalação médica com base na identidade de género ou identidade de género. 
Não obstante quaisquer classificações em contrário, a orientação sexual e identidade de género de uma pessoa não 
são por si próprias condições médicas e não devem ser tratadas, curadas ou suprimidas. 
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir total proteção contra práticas 
clínicas prejudiciais com base na orientação sexual ou identidade de género, incluindo com base em estereótipos 
decorrentes de cultura ou de outra forma, no que respeita a normas de conduta, aspeto físico ou género percecionadas;

b) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que nenhum corpo de uma 
criança seja irreversivelmente alterado por procedimentos médicos numa tentativa de impor uma identidade de 
género sem o consentimento total, voluntário e informado da criança e sob orientação do princípio de que em todas 
as ações respeitantes a crianças, os melhores interesses da criança deverão ser a consideração primordial;

c)  Estabelecer mecanismos de proteção da criança através dos quais esta não esteja em risco de, ou seja sujeita a, abuso 
médico;

d)  Garantir a proteção de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género contra procedimentos ou 
pesquisa médicos não éticos ou involuntários, incluindo em relação a vacinas, tratamentos ou microbicidas para VIH/
SIDA ou outras doenças;

e)  Rever e alterar quaisquer provisões ou programas de financiamento para a saúde, incluindo de natureza de assistência 
ao desenvolvimento, que possam promover, facilitar ou de qualquer outra forma possibilitar esses abusos;

f )  Garantir que qualquer tratamento médico ou psicológico ou aconselhamento não trata, explícita ou implicitamente, 
orientação sexual e identidade de género como condições médicas a serem tratadas, curadas ou suprimidas.

 
 
PRINCÍPIO 19. O DIREITO À LIBERDADE DE OPINIÃO E EXPRESSÃO
 
Todas as pessoas têm o direito à liberdade de opinião e expressão, independentemente da orientação sexual 
ou identidade de género. Este inclui a expressão de identidade ou personalidade através do discurso, conduta, 
vestuário, características corporais, escolha de nome, ou qualquer outra forma, bem como a liberdade de procurar, 
receber e partilhar informações e ideias de todos os tipos, incluindo no que respeita a direitos humanos, orientação 
sexual e identidade de género, através de qualquer meio e independentemente de fronteiras. 
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o total usufruto da liberdade de 
opinião e expressão, respeitando simultaneamente os direitos e liberdades de terceiros, sem discriminação com base 
na orientação sexual ou identidade de género, incluindo a receção e partilha de informações e ideias respeitantes à 
orientação sexual e identidade de género, bem como defesa relacionada de direitos jurídicos, publicação de materiais, 
difusão, organização de, ou participação em, conferências e disseminação de, e acesso a, informação sobre sexo mais 
seguro;

b)  Garantir que os resultados e a organização de meios regulados pelo Estado são pluralistas e não discriminatórios no 
que respeita a temas de orientação sexual e identidade de género e que o recrutamento de pessoal e políticas de 
promoção dessas organizações não são discriminatórios com base na orientação sexual ou identidade de género;

c) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o total usufruto do direito de 
expressão de identidade ou personalidade, incluindo através do discurso, conduta, vestuário, características corporais, 
escolha de nome ou de qualquer outra forma;

d) Garantir que noções de ordem pública, bons costumes, saúde pública e segurança pública não são utilizadas para 
restringir, de uma forma discriminatória, qualquer exercício de liberdade de opinião e expressão que afirme diversas 
orientações sexuais ou identidades de género;

e) Garantir que o exercício de liberdade de opinião e expressão não viola os direitos e liberdades de pessoas de diversas 
orientações sexuais e identidades de género;

f ) Garantir que todas as pessoas, independentemente da orientação sexual ou identidade de género, usufruem de acesso 
igual a informação e ideias, bem como a participação em debates públicos.
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PRINCÍPIO 20. O DIREITO À LIBERDADE DE REUNIÕES PACÍFICAS E DE ASSOCIAÇÃO
 
Todas as pessoas têm o direito à liberdade de reuniões pacíficas e associação, incluindo para efeitos de 
demonstrações pacíficas, independentemente da orientação sexual ou identidade de género. As pessoas podem 
formar e ver reconhecidas, sem discriminação, associações com base na orientação sexual ou identidade de género 
e associações que distribuem informações a ou sobre, facilitação comunicação entre, ou defendem os direitos de, 
pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género. 
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir os direitos de organização, 
associação, reunião e defesa de forma pacífica em torno de temas de orientação sexual e identidade de género e 
obter reconhecimento jurídico dessas associações e grupos, sem discriminação com base na orientação sexual ou 
identidade de género;

b) Garantir, em particular, que noções de ordem pública, bons costumes, saúde pública e segurança pública não são 
utilizadas para restringir qualquer exercício de direitos de reunião e associação pacíficas exclusivamente com base na 
afirmação de diversas orientações sexuais ou identidades de género;

c) Em circunstância alguma impedir o exercício dos direitos de reunião e associação pacíficas com motivos relativos 
a orientação sexual ou identidade de género e devem garantir proteção policial e outra proteção física adequadas 
contra violência ou assédio a pessoas que exercem esses direitos;

d)  Fornecer formação e programas de consciencialização a agentes da autoridade e outros funcionários relevantes para 
lhes permitir fornecer essa proteção;

e) Garantir que regras de divulgação de informação para associações e grupos voluntários não têm, na prática, efeitos 
discriminatórios para associações e grupos que lidam com temas de orientação sexual ou identidade de género, ou 
para os respetivos membros.

 
PRINCÍPIO 21. O DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO, CONSCIÊNCIA E RELIGIÃO
 
Todas as pessoas têm o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, independentemente da orientação 
sexual ou identidade de género. Estes direitos não podem ser invocados pelo Estado para justificar leis, políticas ou 
práticas que negam proteção igual da lei, ou discriminam, com base na orientação sexual ou identidade de género.
 
 Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o direito das pessoas, 
independentemente da orientação sexual ou identidade de género, de realizar e praticar crenças religiosas ou não 
religiosas, individualmente ou em conjunto com outros, sem interferência com as respetivas crenças e sem coerção 
ou imposição de crenças;

b)  Garantir que a expressão, prática e promoção de diferentes opiniões, convicções e crenças no que respeita a temas 
de orientação sexual ou identidade de género não são realizadas de uma forma incompatível com direitos humanos.

 
PRINCÍPIO 22. O DIREITO À LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO
 
Todas as pessoas que se encontrem legalmente num Estado têm o direito à liberdade de circulação e residência 
nas fronteiras do Estado, independentemente da orientação sexual ou identidade de género. A orientação sexual e 
identidade de género nunca podem ser invocadas como limite ou impedimento à entrada, saída ou regresso de uma 
pessoa para ou de qualquer Estado, incluindo o próprio Estado da pessoa. 
 
Os Estados deverão:

a)   Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que o direito de liberdade de 
circulação e residência é concedido independentemente da orientação sexual ou identidade de género.

 
PRINCÍPIO 23. O DIREITO DE PROCURAR ASILO
 
Todas as pessoas têm o direito de procurar e usufruir noutros países de asilo devido a perseguição, incluindo 
perseguição relacionada como orientação sexual ou identidade de género. Um Estado não pode remover, expulsar 
ou extraditar uma pessoa para qualquer Estado em que essa pessoa possa enfrentar um medo devidamente 
fundamentado de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, com base na orientação 
sexual ou identidade de género.
 

Os Estados deverão:
a) Rever, alterar e promulgar legislação para assegurar que um medo devidamente fundamentado de perseguição 

com base na orientação sexual ou identidade de género é aceite como motivo para reconhecimento do estatuto de 
refugiado e asilo;

b) Garantir que nenhuma política ou prática discrimina requerentes de asilo com base da orientação sexual ou identidade 
de género;

c) Garantir que nenhuma pessoa é removida, expulsada ou extraditada para qualquer Estado em que essa pessoa possa 
enfrentar um medo devidamente fundamentado de tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, com base na orientação sexual ou identidade de género dessa pessoa.

 
PRINCÍPIO 24. O DIREITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA
 
Todas as pessoas têm o direito de constituir família, independentemente da orientação sexual ou identidade de 
género. As famílias existem em diversas formas. Nenhuma família pode ser sujeita a discriminação com base da 
orientação sexual ou identidade de género de qualquer um dos seus membros.
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir o direito de constituir família, 
incluindo através do acesso à adoção ou procriação assistida (incluindo inseminação artificial de um dador), sem 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género;

b) Garantir que leis e políticas reconhecem a diversidade de formas de famílias, incluindo as não definidas por filiação 
ou casamento e adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que nenhuma 
família possa ser sujeita a discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género de qualquer um dos 
seus membros, incluindo no que respeita a benefícios sociais e outros benefícios públicos, de emprego e imigração 
relacionados com família;

c) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que em todas as ações ou 
decisões respeitantes a crianças, quer da autoria de instituições de proteção social públicas ou privadas, tribunais, 
autoridades administrativas ou organismos legislativos, os melhores interesses da criança deverão ser a consideração 
primordial e que a orientação sexual ou identidade de género da criança ou de qualquer membro da família ou de 
outra pessoa não podem ser consideradas incompatíveis com esses melhores interesses;

d)  Em todas as ações ou decisões respeitantes a crianças, garantir que uma criança que tem capacidade para formar 
opiniões pessoais pode exercer o direito de expressar essas opiniões livremente e que essas opinião recebem a 
consideração adequada de acordo com a idade e maturidade da criança;

e)  Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que em Estados que 
reconhecem casamentos entre o mesmo sexo ou parcerias registadas, qualquer direito, privilégio, obrigação ou 
benefício disponível a parceiros casados ou registados de sexos diferentes estão disponíveis da mesma forma que a 
parceiros casados ou registados do mesmo sexo; 

f )  Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir que qualquer obrigação, 
direito, privilégio ou benefício disponível a parceiros não casados de sexos diferentes estão disponíveis da mesa forma 
que a parceiros não casados do mesmo sexo;

g)  Garantir que casamentos e outras parcerias legalmente reconhecidas podem ser celebrados unicamente com o 
consentimento voluntário e total dos cônjuges ou parceiros.

 
PRINCÍPIO 25. O DIREITO DE PARTICIPAR NA VIDA PÚBLICA
 
Todos os cidadãos têm o direito de participar em assuntos públicos, incluindo o direito a candidatar-se a um cargo 
público, a participar na elaboração de políticas relativas ao bem-estar social e a ter acesso igual a todos os níveis de 
serviço público e emprego em funções públicas, incluindo serviço na polícia ou forças militares, sem discriminação 
com base na orientação sexual ou identidade de género. 
 
Os Estados devem:

a) Rever, alterar e promulgar legislação para garantir o usufruto total do direito de participar em assuntos da vida pública 
e política abarcando todos os níveis de serviço governamental e emprego em funções públicas, incluindo serviço na 
polícia ou forças militares, sem discriminação com base na, e com respeito total da, orientação sexual e identidade de 
género de cada pessoa;

b)  Adotar todas as medidas adequadas para eliminar estereótipos e preconceitos relativamente à orientação sexual e 
identidade de género que impeçam a participação na vida pública;

c) Garantir o direito de cada pessoa participar na elaboração de políticas afetando o respetivo bem-estar social, sem 
discriminação com base na, e com respeito total da, respetiva orientação sexual e identidade de género.
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PRINCÍPIO 26. O DIREITO DE PARTICIPAR NA VIDA CULTURAL
 
Todas as pessoas têm o direito de participar livremente na vida cultural, independentemente da orientação sexual 
ou identidade de género e de expressar, através da participação cultural, a diversidade de orientação sexual e 
identidade de género. 
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir oportunidades a todas as 
pessoas de participação na vida cultural, independentemente e com respeito total das respetivas orientações sexuais 
e identidades de género;

b)  Promover o diálogo bem como o respeito mútuo entre proponentes dos vários grupos culturais existentes no Estado, 
incluindo entre grupos que têm diferentes perspetivas sobre assuntos de orientação sexual e identidade de género, 
de forma consistente com o respeito pelos direitos humanos referidos nestes Princípios.

 
PRINCÍPIO 27. O DIREITO DE PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS
 
Todas as pessoas têm o direito de, individualmente e em associação com outras, promover a proteção e a 
concretização de direitos humanos ao níveis nacional e internacional, sem discriminação com base na orientação 
sexual ou identidade de género. Isto inclui atividades direcionadas para a promoção e proteção dos direitos de 
pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género, bem como o direito de desenvolver e discutir 
novas normas de direitos humanos e de defender a respetiva aceitação. 
 
Os Estados deverão:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e outras necessárias para garantir um ambiente favorável para 
atividades direcionadas para a promoção, proteção e concretização de direitos humanos, incluindo direitos relevantes 
para a orientação sexual e identidade de género;

b) Adotar todas as medidas adequadas para combater ações ou campanhas direcionadas a defensores de direitos 
humanos que trabalham temas de orientação sexual e identidade de género, bem como as direcionadas a defensores 
de direitos humanos de diversas orientações sexuais e identidades de género;

c) Garantir que defensores de direitos humanos, independentemente da respetiva orientação sexual ou identidade de 
género e independentemente dos temas de direitos humanos que defendem, usufruem de acesso não discriminatório 
a, participação em, e comunicação com, organizações e organismos nacionais e internacionais de direitos humanos;

d) Garantir a proteção de defensores de direitos humanos que trabalham temas de orientação sexual e identidade de 
género contra qualquer violência, ameaça, retaliação, discriminação negativa de facto ou de direito, pressão, ou 
qualquer outra ação arbitrária executada pelo Estado, ou por atores não do Estado, em resposta às suas atividades de 
direitos humanos. Deve ser garantida a mesma proteção a defensores de direitos humanos que trabalham qualquer 
tema contra tratamento baseado na respetiva orientação sexual ou identidade de género;

e) Apoiar o reconhecimento e credibilização de organizações que promovem e protegem os direitos humanos de pessoas 
de diversas orientações sexuais e identidades de género ao níveis nacional e internacional.

 
PRINCÍPIO 28. O DIREITO A PROCEDIMENTOS E RECURSOS EFICAZES
 
Todas as vítimas de uma violação dos direitos humanos, incluindo de uma violação com base na orientação sexual 
ou identidade de género têm o direito a recursos eficazes, adequados e apropriados. Medidas adotadas para o efeito 
de fornecer indemnização a, ou assegurar um progresso adequado de, pessoas de diversas orientações sexuais e 
identidades de género são parte integrante do direito a procedimentos e recursos eficazes.
 
Os Estados deverão:

a) Estabelecer os procedimentos legais necessários, incluindo através da revisão da legislação e políticas para garantir 
que vítimas de violações de direitos humanos com base na orientação sexual ou identidade de género têm acesso 
a todos os recursos através de restituição, compensação, reabilitação, satisfação, garantia de não repetição e/ou 
quaisquer outros meios, conforme adequado;

b) Garantir que são aplicadas e implementadas soluções de uma forma atempada;
c) Garantir que instituições e normas eficazes para a provisão de soluções e recursos estão estabelecidas e que todos 

os funcionários possuem formação em temas de violações de direitos humanos com base na orientação sexual e 
identidade de género;

d) Garantir que todas as pessoas têm acesso a todas as informações necessárias sobre os processos destinados a procurar 
encontrar soluções e recursos;

e) Garantir que é fornecida ajuda financeira a quem não tem capacidade para suportar os custos de assegurar recursos e 
que quaisquer outros obstáculos que impeçam assegurar esses recursos, financeiros ou outros, são eliminados;

f ) Garantir formação e programas de consciencialização, incluindo medidas destinadas a professores e alunos em 
todos os níveis de educação pública, a organismos profissionais, e a potenciais violadores de direitos humanos, para 
promover o respeito e o cumprimento de normas de direitos humanos de acordo com estes Princípios, bem como 
para combater atitudes discriminatórias com base na orientação sexual ou identidade de género.

 
PRINCÍPIO 29. RESPONSABILIZAÇÃO
 
Todas as pessoas cujos direitos humanos, incluindo direitos mencionados nestes Princípios, sejam violados têm 
direito a que aqueles direta ou indiretamente responsáveis pela violação, quer sejam funcionários governamentais 
ou não, sejam responsabilizados pelas respetivas ações de uma forma que seja proporcional à gravidade da violação. 
Não deverá existir impunidade para autores de violações de direitos humanos relacionadas com orientação sexual 
ou identidade de género.
 
Os Estados deverão:

a) Estabelecer procedimentos criminais, cívicos, administrativos e outros que sejam adequados, acessíveis e eficazes, 
bem como monitorizar mecanismos, para garantir a responsabilização de autores de violações de direitos humanos 
relacionadas com orientação sexual ou identidade de género;

b) Garantir que todas as alegações de crimes cometidos com base na orientação sexual ou identidade de género, real 
ou percecionada, incluindo crimes descritos nestes Princípios, são investigadas de forma imediata e cuidada e que, 
quando forem encontradas provas adequadas, os responsáveis são processados, julgados e devidamente punidos;

c)  Estabelecer instituições e procedimentos independentes e eficazes para monitorizar a elaboração e aplicação de leis e 
políticas com vista a garantir a eliminação de discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género;

d)  Eliminar quaisquer obstáculos que impeçam que pessoas responsáveis por violações de direitos humanos com base 
na orientação sexual ou identidade de género sejam responsabilizadas.

 
RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS
 
Todos os membros da sociedade e da comunidade internacional têm responsabilidades relativamente à 
concretização de direitos humanos. Desta forma, recomendamos que:
 

a) O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos defenda estes Princípios, promova a sua 
implementação a nível mundial e integre os mesmos no trabalho do Gabinete do Alto-Comissariado para os Direitos 
Humanos, incluindo ao nível do campo;

 
b) O Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas defenda estes Princípios e considere de forma substancial 

as violações de direitos humanos com base na orientação sexual ou identidade de género com vista a promover a 
conformidade do Estado com estes Princípios;

 
c) Os Procedimentos Especiais de Direitos Humanos das Nações Unidas prestem a devida atenção a violações de direitos 

humanos com base na orientação sexual ou identidade de género e integrem estes Princípios na implementação dos 
respetivos mandatos;

 
e) O Conselho Económico e Social das Nações Unidas reconheça e credibilize organizações não governamentais cujo 

objetivo é promover e proteger os direitos humanos de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de 
género, de acordo com a respetiva Resolução 1996/31;

 
e) Os Órgãos de Supervisão dos Tratados em Matéria de Direitos Humanos das Nações Unidas integrem energicamente 

estes Princípios na implementação dos respetivos mandatos, incluindo a respetiva jurisprudência e a análise de 
relatórios do Estado e, quando adequado, adotem Comentários Gerais ou outros textos interpretativos sobre 
a aplicação do direito internacional em matéria de direitos humanos a pessoas de diversas orientações sexuais e 
identidades de género;

 
f )  A Organização Mundial da Saúde e a ONUSIDA desenvolvam diretrizes sobre a provisão de serviços e cuidados de 

saúde adequados, respondendo às necessidades de saúde de pessoas relacionadas com a respetiva orientação sexual 
ou identidade de género, com total respeito pelos seus direitos humanos e dignidade;

 
g)  O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados integre estes Princípios nos esforços para proteger pessoas 

alvo ou com um medo devidamente fundamentado de perseguição com base na orientação sexual ou identidade de 
género e garanta que nenhuma pessoa seja discriminada com base na orientação sexual ou identidade de género 
em relação à receção de assistência humanitária ou de outros serviços, ou na determinação do estatuto de refugiado;
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h) Organizações intergovernamentais regionais ou subregionais com o compromisso para com direitos humanos, bem 
como órgãos regionais de supervisão dos tratados em matéria de direitos humanos, garantam que a promoção destes 
Princípios é parte integrante da implementação dos mandatos dos respetivos vários mecanismos, procedimentos e 
outros acordos e iniciativas de direitos humanos;

 
i)   Os tribunais regionais de direitos humanos integrem energicamente os Princípios que sejam relevantes para tratados 

em matéria de direitos humanos que interpretem na respetiva jurisprudência em desenvolvimento sobre orientação 
sexual e identidade de género;

 
j)  As organizações não governamentais que trabalhem em direitos humanos aos níveis nacional, regional e internacional 

promovam o respeito por estes Princípios no âmbito do quadro dos respetivos mandatos específicos;
 
k)  As organizações humanitárias incorporem estes Princípios em quaisquer operações humanitárias ou de socorro e não 

discriminem pessoas com base na orientação sexual ou identidade de género na provisão de ajuda e outros serviços;
 
l)  As instituições nacionais de direitos humanos promovam o respeito por estes Princípios através de atores do Estado 

e não do Estado e integrem no seu trabalho a promoção e proteção dos direitos humanos de pessoas de diversas 
orientações sexuais ou identidades de género;

 
m) As organizações profissionais, incluindo dos setores médico, justiça penal ou civil e educação, revejam as suas práticas 

e diretrizes para garantir que promovem energicamente a implementação destes Princípios;
 
n) As organizações comerciais reconheçam e atuem com base no importante papel que desempenham tanto para 

garantir o respeito por estes Princípios, como no que respeita às suas próprias forças de trabalho, e promovam estes 
Princípios nacional e internacionalmente;

 
o) Os meios de comunicação evitem utilizar estereótipos em relação a orientação sexual e identidade de género 

e promovam a tolerância e a aceitação de diversidade de orientação sexual e identidade de género humana, 
aumentando a consciencialização sobre estes temas;

 
p)     Os financiadores governamentais e privados forneçam assistência financeira, a organizações não governamentais e 

a outras organizações, para a promoção e proteção dos direitos humanos de pessoas de diversas orientações sexuais 
e identidades de género.

 
Estes Princípios e Recomendações refletem a aplicação do direito internacional em matéria de direitos humanos às vidas 
e experiências de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de género e nada constante nos mesmos deve 
ser interpretado como restringindo ou de qualquer forma limitando os direitos e as liberdades dessas pessoas conforme 
reconhecidos em normas ou leis internacionais, regionais ou nacionais.32 

32 Copiado da seguinte página web: www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm.

O
P

IN
IÃ

O
/R

E
C

O
M

E
N

D
A

Ç
Ã

O

Le
is

 q
ue

 c
rim

in
al

iz
am

 a
 h

om
os

se
xu

al
id

ad
e 

ou
 a

 c
on

du
ta

 s
ex

ua
l e

nt
re

 
pa

rc
ei

ro
s 

do
 m

es
m

o 
se

xo
, l

ei
s 

qu
e 

cr
im

in
al

iz
am

 tr
av

es
tis

 e
 o

ut
ra

s 
le

is
 q

ue
 

cr
im

in
al

iz
am

 a
 e

xp
re

ss
ão

 tr
an

sg
én

er
o 

vi
ol

am
 a

s 
no

rm
as

 d
e 

di
re

ito
s 

hu
m

an
os

 
in

te
rn

ac
io

na
is

 e
 tê

m
 d

e 
se

r e
lim

in
ad

as
.

M
es

m
o 

qu
e 

nu
nc

a 
ap

lic
ad

as
, e

ss
as

 le
is

 c
rim

in
ai

s 
co

ns
tit

ue
m

 u
m

a 
vi

ol
aç

ão
 

da
s 

ob
rig

aç
õe

s 
do

s 
Es

ta
do

s 
ao

 a
br

ig
o 

do
 d

ire
ito

 in
te

rn
ac

io
na

l e
m

 m
at

ér
ia

 d
e 

di
re

ito
s 

hu
m

an
os

. 
A

 C
om

is
sã

o 
afi

rm
ou

 q
ue

 le
is

 q
ue

 c
rim

in
al

iz
am

 a
 h

om
os

se
xu

al
id

ad
e 

vi
ol

am
 

di
re

ito
s 

à 
pr

iv
ac

id
ad

e 
e 

à 
nã

o 
di

sc
rim

in
aç

ão
 n

ão
 c

um
pr

in
do

 a
s 

ob
rig

aç
õe

s 
le

ga
is

 d
os

 E
st

ad
os

 a
o 

ab
rig

o 
do

 P
ac

to
 In

te
rn

ac
io

na
l s

ob
re

 o
s 

D
ire

ito
s 

Ci
vi

s 
e 

Po
lít

ic
os

 (P
ID

CP
). 

O
 P

ID
CP

 p
ro

íb
e 

a 
di

sc
rim

in
aç

ão
 c

om
 b

as
e 

na
 o

rie
nt

aç
ão

 s
ex

ua
l. 

O
s 

Es
ta

do
s 

tê
m

 a
 o

br
ig

aç
ão

 d
e 

pr
ot

eg
er

 o
s 

in
di

ví
du

os
 d

e 
di

sc
rim

in
aç

ão
 c

om
 b

as
e 

na
 

or
ie

nt
aç

ão
 s

ex
ua

l. 
Ad

ic
io

na
lm

en
te

, a
 C

om
is

sã
o 

pa
ra

 o
s 

D
ire

ito
s 

H
um

an
os

 
ex

pr
es

so
u 

pr
eo

cu
pa

çã
o 

re
la

tiv
am

en
te

 a
 in

ex
is

tê
nc

ia
 d

e 
le

is
 q

ue
 p

ro
íb

am
 a

 
di

sc
rim

in
aç

ão
.

Es
te

s 
ór

gã
os

 d
e 

su
pe

rv
is

ão
 d

os
 tr

at
ad

os
 c

on
fir

m
ar

am
 q

ue
 d

is
cr

im
in

aç
ão

 c
om

 
ba

se
 n

a 
or

ie
nt

aç
ão

 s
ex

ua
l é

 p
ro

ib
id

a 
ao

 a
br

ig
o 

do
s 

tr
at

ad
os

 e
m

 m
at

ér
ia

 d
e 

di
re

ito
s 

hu
m

an
os

 q
ue

 s
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

 p
ar

a 
os

 E
st

ad
os

 q
ue

 ra
tifi

ca
ra

m
 o

s 
m

es
m

os
.

Fo
i a

fir
m

ad
o 

qu
e 

«i
ns

ta
la

çõ
es

 d
e 

sa
úd

e,
 b

en
s 

e 
se

rv
iç

os
 tê

m
 d

e 
se

r a
ce

ss
ív

ei
s 

a 
to

do
s, 

es
pe

ci
al

m
en

te
 à

s 
se

cç
õe

s 
m

ai
s 

vu
ln

er
áv

ei
s 

ou
 m

ar
gi

na
liz

ad
as

 
da

 p
op

ul
aç

ão
».

 A
 C

om
is

sã
o 

afi
rm

ou
 q

ue
 «

o 
Pa

ct
o 

pr
oí

be
 q

ua
lq

ue
r 

di
sc

rim
in

aç
ão

 a
o 

ac
es

so
 a

 c
ui

da
do

s 
de

 s
aú

de
 e

 d
et

er
m

in
an

te
s 

da
 s

aú
de

 
su

bj
ac

en
te

s, 
be

m
 c

om
o 

a 
m

ei
os

 e
 d

ire
ito

s 
de

 o
bt

en
çã

o 
do

s 
m

es
m

os
 p

or
 

m
ot

iv
os

 d
e 

or
ie

nt
aç

ão
 s

ex
ua

l»
 e

 ta
m

bé
m

 e
xp

re
ss

ou
 p

re
oc

up
aç

ão
 c

om
 

di
sc

rim
in

aç
ão

 c
on

tr
a 

pe
ss

oa
s 

tr
an

sg
én

er
o 

e 
in

te
rs

ex
ua

is
 n

os
 c

ui
da

do
s 

de
 

sa
úd

e.

O
 R

el
at

or
 E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 o
 D

ire
ito

 à
 S

aú
de

 a
fir

m
ou

 q
ue

 «
o 

ca
st

ig
o 

ap
ro

va
do

 
po

r E
st

ad
os

 re
fo

rç
a 

pr
ec

on
ce

ito
s 

ex
is

te
nt

es
 e

 le
gi

tim
a 

a 
vi

ol
ên

ci
a 

na
 

co
m

un
id

ad
e 

e 
a 

br
ut

al
id

ad
e 

po
lic

ia
l d

ire
ci

on
ad

a 
a 

in
di

ví
du

os
 a

fe
ta

do
s»

.

Ó
R

G
Ã

O
 D

E
 S

U
P

E
R

V
IS

Ã
O

 D
O

S
 T

R
A

TA
D

O
S

Co
m

is
sã

o 
pa

ra
 o

s 
D

ire
ito

s 
H

um
an

os

Co
m

is
sã

o 
pa

ra
 o

s 
D

ire
ito

s 
H

um
an

os

Co
m

is
sã

o 
do

s 
D

ire
ito

s 
Ec

on
óm

ic
os

, S
oc

ia
is

 e
 C

ul
tu

ra
is

, 
Co

m
is

sã
o 

co
nt

ra
 a

 To
rt

ur
a,

 C
om

is
sã

o 
do

s 
D

ire
ito

s 
da

 C
ria

nç
a 

e 
a 

Co
m

is
sã

o 
pa

ra
 a

 E
lim

in
aç

ão
 d

a 
D

is
cr

im
in

aç
ão

 c
on

tr
a 

as
 M

ul
he

re
s

Co
m

is
sã

o 
do

s 
D

ire
ito

s 
Ec

on
óm

ic
os

, S
oc

ia
is

 e
 C

ul
tu

ra
is

Re
la

to
r E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 o
 D

ire
ito

 à
 S

aú
de

D
IR

E
IT

O
 H

U
M

A
N

O
 E

M
 R

IS
C

O

CR
IM

IN
A

LI
ZA

ÇÃ
O

 D
E 

H
O

M
O

SS
EX

U
A

LI
D

A
D

E,
 T

RA
V

ES
TI

S 
E 

EX
PR

ES
SÃ

O
 T

RA
N

SG
ÉN

ER
O

D
IS

CR
IM

IN
A

ÇÃ
O

 C
O

M
 B

A
SE

 N
A

 
O

RI
EN

TA
ÇÃ

O
 S

EX
U

A
L

 D
IR

EI
TO

 À
 S

A
Ú

D
E

A
N

E
X

O
 2

: R
e

co
m

e
n

d
aç

õ
e

s 
d

e
 ó

rg
ão

s 
d

e
 

su
p

e
rv

is
ão

 d
o

s 
tr

at
ad

o
s

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm


64 65

O
 d

ire
ito

 d
e 

se
r p

ro
te

gi
do

 d
e 

di
sc

rim
in

aç
ão

 a
pl

ic
a-

se
 a

o 
us

uf
ru

to
 

de
 to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
ci

vi
s, 

po
lít

ic
os

, e
co

nó
m

ic
os

, s
oc

ia
is

 e
 c

ul
tu

ra
is

, i
nc

lu
in

do
 

o 
di

re
ito

 a
o 

em
pr

eg
o,

 à
 e

du
ca

çã
o 

e 
ao

 m
ai

s 
el

ev
ad

o 
pa

dr
ão

 d
e 

sa
úd

e 
fís

ic
a 

e 
m

en
ta

l d
is

po
ní

ve
l, 

in
cl

ui
nd

o 
a 

sa
úd

e 
se

xu
al

 e
 re

pr
od

ut
iv

a.

O
 re

la
tó

rio
 d

e 
20

04
 d

o 
Re

la
to

r E
sp

ec
ia

l s
ob

re
 a

 V
en

da
 d

e 
Cr

ia
nç

as
, P

ro
st

itu
iç

ão
 

In
fa

nt
il 

e 
Po

rn
og

ra
fia

 In
fa

nt
il 

re
ve

lo
u 

qu
e 

jo
ve

ns
 tr

an
sg

én
er

o 
es

tã
o 

en
tr

e 
as

 
pe

ss
oa

s 
m

ai
s 

m
ar

gi
na

liz
ad

as
 e

 v
ul

ne
rá

ve
is

 d
ev

id
o 

ao
 g

ra
u 

de
 d

is
cr

im
in

aç
ão

 
qu

e 
so

fr
em

 n
o 

qu
e 

re
sp

ei
ta

 a
 h

ab
ita

çã
o,

 e
du

ca
çã

o,
 e

m
pr

eg
o 

e 
sa

úd
e.

 A
 s

ua
 

si
tu

aç
ão

 é
 a

in
da

 m
ai

s 
ex

ac
er

ba
da

 q
ua

nd
o 

es
tã

o 
so

zi
nh

os
 e

 n
ão

 tê
m

 a
po

io
 

fa
m

ili
ar

 e
 d

e 
am

ig
os

, d
ei

xa
nd

o-
os

 e
sp

ec
ia

lm
en

te
 v

ul
ne

rá
ve

is
 à

 p
ro

st
itu

iç
ão

.

Em
 2

00
1,

 o
 R

el
at

or
 E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 o
 D

ire
ito

 à
 E

du
ca

çã
o 

co
m

un
ic

ou
 q

ue
, n

a 
m

ai
or

ia
 d

os
 p

aí
se

s, 
cr

ia
nç

as
 q

ue
 n

ão
 a

ce
ita

m
 a

s 
no

rm
as

 d
e 

gé
ne

ro
 s

of
re

m
 

ab
us

os
 e

 d
is

cr
im

in
aç

ão
 p

or
 fu

nc
io

ná
rio

s 
da

 e
sc

ol
a 

e 
in

tim
id

aç
ão

 p
or

 p
ar

te
 

de
 o

ut
ro

s 
al

un
os

. O
 re

su
lta

do
, p

ar
a 

m
ui

ta
s 

cr
ia

nç
as

 c
uj

a 
id

en
tid

ad
e 

de
 

gé
ne

ro
 o

u 
ex

pr
es

sã
o 

de
 g

én
er

o 
nã

o 
é 

a 
ac

ei
tá

ve
l, 

é 
um

a 
vi

ol
aç

ão
 b

ás
ic

a 
do

 
di

re
ito

 à
 e

du
ca

çã
o.

 E
ss

es
 a

bu
so

s 
sã

o 
fís

ic
a 

e 
m

en
ta

lm
en

te
 m

ui
to

 p
re

ju
di

ci
ai

s, 
re

su
lta

nd
o 

nu
m

 a
ba

nd
on

o 
pr

ec
oc

e 
da

 e
sc

ol
a.

A
 C

om
is

sã
o 

co
nt

ra
 a

 To
rt

ur
a 

nu
m

 C
om

en
tá

rio
 G

er
al

 (2
00

8)
 s

al
ie

nt
ou

 o
 ri

sc
o 

es
pe

cí
fic

o 
de

 to
rt

ur
a 

en
fr

en
ta

do
 p

or
 p

es
so

as
 d

e 
di

ve
rs

as
 o

rie
nt

aç
õe

s 
se

xu
ai

s 
e 

id
en

tid
ad

es
 d

e 
gé

ne
ro

. A
 C

om
is

sã
o 

ac
on

se
lh

ou
 q

ue
 c

om
 v

is
ta

 a
 g

ar
an

tir
 a

 
pr

ot
eç

ão
 d

e 
gr

up
os

 m
in

or
itá

rio
s, 

os
 P

ar
tid

os
 d

o 
Es

ta
do

 d
ev

er
ia

m
 g

ar
an

tir
 q

ue
 

at
os

 d
e 

vi
ol

ên
ci

a 
e 

ab
us

o 
co

nt
ra

 m
em

br
os

 d
e 

gr
up

os
 m

in
or

itá
rio

s 
de

ve
ria

m
 

se
r a

lv
o 

de
 a

çã
o 

ju
di

ci
al

 e
 p

un
id

os
.

A
s 

te
nt

at
iv

as
 d

e 
m

ud
ar

 fo
rç

ad
am

en
te

 a
 o

rie
nt

aç
ão

 s
ex

ua
l d

e 
lé

sb
ic

as
, g

ay
s 

e 
bi

ss
ex

ua
is

 s
ão

 in
efi

ca
ze

s, 
pr

ej
ud

ic
ia

is
 e

 p
od

em
 tr

ad
uz

ir-
se

 e
m

 to
rt

ur
a.

A
 1

7 
de

 m
ai

o 
de

 1
99

0,
 a

 A
ss

em
bl

ei
a 

G
er

al
 d

a 
O

rg
an

iz
aç

ão
 M

un
di

al
 d

a 
Sa

úd
e 

re
tir

ou
 a

 h
om

os
se

xu
al

id
ad

e 
da

 s
ua

 li
st

a 
de

 d
oe

nç
as

. N
ão

 h
av

ia
 ra

zõ
es

 
ci

en
tífi

ca
s 

qu
e 

co
m

pr
ov

as
se

m
 a

 s
ua

 c
on

si
de

ra
çã

o 
co

m
o 

um
a 

pe
rt

ur
ba

çã
o 

m
en

ta
l.

O
 C

on
se

lh
o 

do
s 

D
ire

ito
s 

H
um

an
os

 e
 a

 C
om

is
sã

o 
pa

ra
 o

s 
D

ire
ito

s 
H

um
an

os
 

co
nfi

rm
ar

am
 q

ue
 a

 u
til

iz
aç

ão
 d

a 
se

nt
en

ça
 d

e 
m

or
te

 p
ar

a 
at

os
 n

ão
 v

io
le

nt
os

, 
in

cl
ui

nd
o 

re
la

çõ
es

 s
ex

ua
is

 c
on

se
nt

id
as

 e
nt

re
 a

du
lto

s, 
co

ns
tit

ui
 u

m
a 

vi
ol

aç
ão

 
do

 d
ire

ito
 in

te
rn

ac
io

na
l e

m
 m

at
ér

ia
 d

e 
di

re
ito

s 
hu

m
an

os
.

Re
la

to
r E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 a
 V

en
da

 d
e 

Cr
ia

nç
as

, P
ro

st
itu

iç
ão

 
In

fa
nt

il 
e 

Po
rn

og
ra

fia
 In

fa
nt

il

Re
la

to
r E

sp
ec

ia
l s

ob
re

 o
 D

ire
ito

 à
 E

du
ca

çã
o

O
rg

an
iz

aç
ão

 M
un

di
al

 d
a 

Sa
úd

e

O
rg

an
iz

aç
ão

 M
un

di
al

 d
a 

Sa
úd

e

O
 C

on
se

lh
o 

do
s 

D
ire

ito
s 

H
um

an
os

 e
 a

 C
om

is
sã

o 
pa

ra
 

os
 D

ire
ito

s 
H

um
an

os

D
IS

CR
IM

IN
A

ÇÃ
O

 C
O

M
 B

A
SE

 N
A

 
O

RI
EN

TA
ÇÃ

O
 S

EX
U

A
L

 TO
RT

U
RA

, T
RA

TA
M

EN
TO

 
D

ES
U

M
A

N
O

 E
 D

EG
RA

D
A

N
TE

Anexo 3: Quadros regionais 
relevantes de direitos humanos 

África

Europa

Resolução 275 da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos

Em maio de 2014, a Comissão Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos adotou a Resolução 275 sobre a 
Proteção contra a Violência e outras Violações de Direitos 
Humanos contra Pessoas com base na respetiva Orientação 
Sexual ou Identidade de Género, real ou atribuída.

A Resolução condena o aumento da incidência de 
violência e de outras violações de direitos humanos, 
incluindo homicídio, violação, agressão, prisão arbitrária 
e outras formas de perseguição de pessoas com base na 
respetiva orientação sexual ou identidade de género, real 
ou atribuída.

Condena especificamente a situação de ataques 
sistemáticos por atores do Estado e não do Estado contra 
pessoas com base na respetiva orientação sexual ou 
identidade de género, real ou atribuída.

Apela aos Partidos do Estado que garantam que os 
defensores de direitos humanos trabalham num ambiente favorável sem estigmatização, repreensões ou ações criminais 
como resultado das respetivas atividades de proteção dos direitos humanos, incluindo os direitos de minorias sexuais.

A Resolução incentiva energicamente os Estados a colocarem um fim a todos os atos de violência e abuso, quer cometidos 
por autores do Estado ou não do Estado, incluindo através da promulgação e aplicação eficaz de leis adequadas proibindo 
e punindo todas as formas de violência, incluindo as direcionadas a pessoas com base na respetiva orientação sexual ou 
identidades de género, reais ou atribuídas, garantindo uma investigação adequada e uma acusação diligente dos autores e 
estabelecendo procedimentos judiciais que respondam às necessidades das vítimas.

O Conselho da Europa

O Conselho da Europa33 adotou medidas positivas para identificar e responder a discriminação, violência e outros temas 
que afetam a comunidade LGBTI. A Unidade de Orientação Sexual e Identidade de Género é responsável por trabalhar com 
intervenientes relevantes em temas de orientação sexual e identidade de género.34

Em março de 2010, o Conselho da Europa adotou a Recomendação CM/Rec (2010)5 sobre medidas para combater a 
discriminação com base na orientação sexual ou identidade de género. Destacando a universalidade dos direitos humanos 
e a importância da não discriminação, a recomendação apelou os Estados-Membros a adoção de medidas positivas para 
proteger os direitos da comunidade LGBTI.35  

Em África, um dos ideais mais 
fundamentais pelo qual nos debatemos é o 
da não discriminação tendo como motivos 
a cor da pele, o género, a orientação 
religiosa e outras crenças. Defendemos 
esta causa apaixonadamente. Ainda 
assim, ironicamente, a discriminação 
contra pessoas LGBT ainda é defendida e 
justificada pelas mesmas nossas nações e 
leis.

- Festus Mogae, antigo Presidente do Botsuana

33
34

O Conselho da Europa (fundado em 1949) tem 47 estados-membros com aproximadamente 820 milhões de cidadãos.
Conselho da Europa, Comissariado para os Direitos Humanos, Issue Paper on Human Rights and Gender Identity (2009).

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1824655&SecMode=1&DocId=1433126&Usage=2
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As Américas
Nos últimos anos, a Organização dos Estados Americanos (OEA) e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
adotaram medidas para tratar padrões de violência e outros abusos de direitos humanos que afetam pessoas LGBTI nas 
Américas.

Entre 2008 e 2013, a Assembleia Geral da OEA aprovou seis resoluções respeitantes a direitos humanos, orientação sexual 
e identidade de género.38 Estas resoluções reconhecem e condenam discriminação e atos de violência contra membros da 
comunidade LGBTI. Também apelam aos Estados, à CIDH e a outros organismos que adotem medidas adequadas para a 
resolução do problema.

A Assembleia Geral da OEA pediu à CIDH e à Comissão Jurídica Interamericana a preparação de relatórios sobre «implicações 
jurídicas e desenvolvimentos concetuais e terminológicos no que respeita a orientação sexual, identidade de género e 
expressão de género».39 Em resposta, a CIDH publicou um documento intitulado Orientação Sexual, Identidade de Género 
e Expressão de Género: Termos e Normas Principais, e a Comissão Jurídica Interamericana publicou o seu Relatório sobre 

O Conselho da Europa também publicou um relatório, Discriminação tendo como motivo a orientação sexual e identidade de 
género na Europa (segunda edição 2011), que refere temas como homofobia, transfobia e discriminação nos 47 Estados-
Membros do Conselho da Europa e faz recomendações para a sua prevenção.36 Além disso, o Comissariado para os Direitos 
Humanos publicou um documento temático, Direitos Humanos e Identidade de Género, em 2009.

A União Europeia

O princípio da igualdade e a proibição de discriminação com base na orientação sexual fazem agora parte dos Tratados da 
União Europeia (por ex., Artigo 10 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, Artigos 2 e 3 Tratado sobre a União 
Europeia).37

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que agora tem a mesma força legal que os Tratados, proíbe 
explicitamente discriminação tendo como motivos religião ou crença, incapacidade, idade ou orientação sexual. A 
orientação sexual adquiriu este estatuto relativamente há pouco tempo. 

A Diretiva-Quadro Emprego também proíbe a discriminação com base na orientação sexual (Artigo 21(1)). Deve salientar-
se no entanto que esta Diretiva se restringe ao emprego, profissão e formação vocacional. No entanto, aquando da 
implementação da Diretiva-Quadro Emprego, alguns Estados-Membros já alargaram a proteção com base na orientação 
sexual com vista a abranger alguns ou todos os campos aos quais a Diretiva sobre a Igualdade Racial da União Europeia se 
aplica. 

Adicionalmente, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de uma nova «diretiva horizontal» que alargaria a proibição 
de discriminação tendo como motivos a religião ou crença, a incapacidade, a idade ou orientação sexual fora da esfera do 
emprego. 

A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia monitoriza ainda a situação atual de pessoas LGBTI na União 
Europeia e forneceu inúmeras análises e relatórios sobre estes assuntos.

Os Estados-Membros da União Europeia estão também a discutir a criação de um órgão de igualdade único que trataria 
todos os motivos de discriminação.
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Orientação Sexual, Identidade de Género e Expressão de 
Género.40 Para além disso, a CIDH desenvolveu um Plano 
de Ação destinado ao tratamento do tema constante da 
discriminação e violência contra pessoas LGBTI e propôs 
«estabelecer normas jurídicas, decidir casos e publicar 
relatórios sobre a situação de membros das comunidades 
LGBTI nos Estados Americanos». 41

Em novembro de 2011, a CIDH criou também um relator 
sobre os direitos de pessoas LGBTI.42 Os relatores tem 
a tarefa de informar a CIDH sobre petições e casos 
respeitantes a orientação sexual, identidade de género e 
expressão de género; fornecer apoio técnico a Estados-
Membros; preparar relatórios sobre direitos de pessoas 
LGBTI e monitorizar violações de direitos humanos contra 
pessoas LGBTI nas Américas.

A OAE adotou a Convenção Interamericana contra Todas 
as Formas de Discriminação e Intolerância a 5 de junho 
de 2013. A Convenção apela a que os Estados previnam, 
eliminem, proíbam e punam todos os atos e manifestações 
de discriminação e intolerância. Orientação sexual e 
identidade e expressão de género estão explicitamente 
incluídas como motivos protegidos na Convenção. A 
partir de maio de 2016, existem nove Estados signatários 
da Convenção e, até ao momento, sem ratificações. A 
Convenção entra em vigor trinta dias após o segundo 
instrumento de ratificação ou adesão à Convenção ter sido 
depositado junto do Secretariado Geral da OEA.

As pessoas LGBTI são excessivamente 
afetadas por violência e pobreza nas 
Américas. Encontram-se em risco 
mais elevado de iliteracia e sem-abrigo 
devido a discriminação nos espaços 
privado e público. Enfrentam barreiras 
no acesso à educação e ao emprego, que 
resultam em níveis elevados de pobreza e 
criminalização.

As intervenções legislativas dos Estados 
devem basear-se no total respeito por 
pessoas LGBTI e direcionadas a evitar 
e tratar a violência e colocar um fim à 
discriminação.

A Organização dos Estados Americanos 
adotou medidas importantes para a 
proteção dos direitos humanos de pessoas 
LGBTI em todas as Américas. A criação 
de Relatores sobre os Direitos de Pessoas 
LGBTI na Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos é um passo em 
frente positivo. Quando entrar em vigor, 
a recente «Convenção Interamericana 
contra Todas as Formas de Discriminação 
e Intolerância» irá tornar-se uma 
importante ferramenta de proteção dos 
direitos humanos de pessoas LGBTI nos 
vários países e culturas que constituem a 
nossa região.

- Tracy Robinson, antiga Relatora sobre os Direitos de Pessoas 
LGBTI, Comissão Interamericana de Direitos Humanos
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Anexo 4: Declaração Conjunta de 
entidades das Nações Unidas: Fim 
da violência e Discriminação contra 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Pessoas 
Transgénero e Intersexuais

As Nações Unidas apelam aos Estados para uma ação urgente no sentido de colocar fim à violência e discriminação 
contra adultos, adolescentes e crianças lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexuais (LGBTI)43.

Todas as pessoas têm o mesmo direito de viver a vida sem violência, perseguição, discriminação e estigmatização. O direito 
internacional em matéria de direitos humanos estabelece obrigações legais dos Estados para garantir que cada pessoa, 
sem distinção, possa usufruir destes direitos. Apesar dos crescentes esforços em muitos países para proteger os direitos 
de pessoas LGBTI, continuamos grandemente preocupados que em todo o mundo, milhões de indivíduos LGBTI, ou 
interpretados como sendo LGBTI, e respetivas famílias, enfrentem de forma generalizada violações dos direitos humanos. 
Isto é motivo de alarme - e ação.

Não defender os direitos humanos de pessoas LGBTI e não proteger as mesmas contra abusos como violência e leis e práticas 
discriminatórias, constitui violações graves do direito internacional em matéria de direitos humanos e tem um grande 
impacto na sociedade - contribuindo para maior vulnerabilidade a saúde precária, incluindo infeção por VIH, exclusão social 
e económica, colocando pressão sobre famílias e comunidades, e influenciando negativamente o crescimento económico, 
emprego digno e progresso no sentido de concretização dos futuros Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Estados 
têm o dever principal ao abrigo do direito internacional de proteger todas as pessoas de discriminação e violência. Estas 
violações requerem, desta forma, uma resposta urgente dos governos, parlamentos, tribunais e instituições nacionais de 
direitos humanos. Líderes comunitários, religiosos e políticos, organizações de trabalhadores do setor privado, prestadores 
de cuidados de saúde, organizações da sociedade civil e os meios de comunicação social também têm importantes papéis 
a desempenhar. Os direitos humanos são universais - práticas culturais, religiosas e morais e crenças e atitudes sociais não 
podem ser invocadas para justificar violações de direitos humanos contra qualquer grupo, incluindo pessoas LGBTI.

Proteger Indivíduos da Violência

Os Estados devem proteger pessoas LGBTI de violência, tortura e maus tratos, incluindo ao:

 ■ Investigar, processar e proporcionar solução para atos de violência, tortura e maus tratos contra adultos, adolescentes 
e crianças LGBTI e contra aqueles que defendem os seus direitos humanos;

 ■ Reforçar os esforços para prevenir, monitorizar e reportar essa violência;

 ■ Incorporar homofobia e transfobia como fatores agravantes nas leis contra crimes e discursos de ódio;

43 Embora esta declaração faça referência a pessoas LGBTI, deve também ser lida como fazendo referência a outras pessoas que enfrentam 
violência e discriminação com base na respetiva orientação sexual, identidade de género e características sexuais, reais ou percecionadas, 
incluindo aquelas que se possam identificar com outros termos.

 ■ Reconhecer que a perseguição de pessoas porque são (ou são interpretadas como sendo) LGBTI pode constituir um 
motivo válido para asilo e não regresso desses refugiados a um local onde a vida ou liberdade dos mesmos possam 
estar ameaçadas.

As Nações Unidas e outros documentaram violência psicológica e física amplamente difundida contra pessoas LGBTI em 
todas as regiões - incluindo homicídio, agressão, rapto, violação, violência sexual, bem como tortura e maus tratos em cenários 
institucionais ou de outro tipo. Jovens LGBTI e lésbicas, bissexuais e mulheres transgénero estão em risco particular de 
violência física, psicológica e sexual em cenários de família e da comunidade. As pessoas LGBTI enfrentam frequentemente 
violência e discriminação aquando da procura de refúgio de perseguição e em emergências humanitárias. Podem também 
enfrentar abusos em contextos médicos, incluindo «terapias» não éticas e prejudiciais para mudança de orientação sexual, 
esterilização forçada ou coerciva, exames genitais e anais forçados, e cirurgia e tratamento desnecessários em crianças 
intersexuais sem o seu consentimento. Em muitos países, a resposta a estas violações é inadequada. As violações não são 
reportadas e frequentemente não são devidamente investigadas e processadas, resultando em impunidade generalizada e 
inexistência de justiça, soluções e apoio às vítimas. Os defensores de direitos humanos que combatem estas violações são 
frequentemente perseguidos e enfrentam restrições discriminatórias nas respetivas atividades.

Revogar Leis Discriminatórias

Os Estados devem respeitar as normas internacionais de direitos humanos, incluindo ao rever, revogar e estabelecer uma 
moratória sobre a aplicação de:

 ■ Leis que criminalizam conduta consentidas entre adultos do mesmo sexo;

 ■ Leis que criminalizam pessoas transgénero com base na respetiva expressão de género;

 ■ Outras leis utilizadas para deter, punir ou discriminar pessoas com base na respetiva orientação sexual, identidade 
de género ou expressão de género.

Em 76 países, leis ainda criminalizam relações consensuais entre adultos do mesmo sexo, expondo os indivíduos ao risco 
de detenção arbitrária, ação judicial, prisão - mesmo sentença de morte, em pelo menos cinco países. Leis que criminalizam 
travestis são utilizadas para deter e punir pessoas transgénero. São utilizadas outras leis para assediar, deter, discriminar ou 
restringir a liberdade de expressão, associação e reunião pacífica de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgénero. Estas 
leis discriminatórias contribuem para a perpetuação de estigmatização e discriminação, bem como crimes de ódio, abuso 
policial, tortura e maus tratos, violência na família e na comunidade, e afetam negativamente a saúde pública ao impedir o 
acesso a serviços de saúde e VIH.

Proteger Indivíduos da Discriminação

Os Estados devem defender as normas internacionais de direitos humanos sobre não discriminação, incluindo ao:

 ■ Proibir discriminação contra adultos, adolescentes e crianças LGBTI em todos os contextos - incluindo na educação, 
emprego, cuidados de saúde, habitação, proteção social, justiça criminal e em cenários de asilo e detenção;

 ■ Garantir o reconhecimento legal da identidade de género de pessoas transgénero sem requisitos abusivos;

 ■ Combater preconceitos contra pessoas LGBTI através do diálogo, educação pública e formação;

 ■ Garantir que pessoas LGBTI são consultadas e participam na elaboração, implementação e monitorização de leis, 
políticas e programas que afetam as mesmas, incluindo iniciativas de desenvolvimento e humanitárias.

As pessoas LGBTI enfrentam discriminação e exclusão amplamente difundidas em todos os contextos - incluindo múltiplas 
formas de discriminação com base noutros fatores como sexo, raça, etnia, idade, religião, pobreza, migração, incapacidade 
e estado de saúde. As crianças enfrentam intimidação, discriminação ou expulsão de escolas com base na respetiva 
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orientação sexual ou identidade de género, real ou percecionada, ou mesmo por parte dos pais. Os jovens LGBTI rejeitados 
pelas respetivas famílias são alvo de níveis de suicídio, sem-abrigo e insegurança alimentar excessivos. A discriminação e 
a violência contribuem para a marginalização de pessoas LGBTI e para a sua vulnerabilidade a saúde precária, incluindo 
infeção por VIH, e ainda assim enfrentam a negação de cuidados, atitudes discriminatórias e patologização em cenários 
médicos e de outros tipos. As pessoas transgénero veem frequentemente negado o reconhecimento legal do respetivo 
género preferido ou enfrentam requisitos abusivos, tais como esterilização forçada, tratamento ou divórcio para obtenção 
do mesmo, sem os quais são alvo de exclusão e marginalização. A exclusão de pessoas LGBTI da elaboração, implementação 
e monitorização de leis e políticas que afetam as mesmas perpetua a sua marginalização social e económica.

Apoio das Nações Unidas

As nossas organizações estão prontas a apoiar e assistir Estados-Membros e outros intervenientes no seu trabalho para 
enfrentar os desafios descritos nesta declaração, incluindo através de alterações constitucionais, legislativas e de política, 
reforço de instituições nacionais e de iniciativas de educação, formação e outras com vista ao respeito, proteção e promoção 
e aplicação dos direitos humanos de todas as pessoas LGBTI.

Setembro de 2015
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