
Não são direitos LGBTQIA+ são diretos Humanos 

 
• Protegerindivíduos de atos de violência homofóbicos e 

transfóbicos (entre outros); 

• Prevenir a tortura e crueldade, tratamento degradante e 

desumano; 

• Revogarleis que criminalizam relações entre o mesmo 

sexo e pessoas transgénero; 

• Proibirdiscriminação baseada na orientação sexual e 

identidade de género; 

• Salvaguardara liberdade de expressão, associações e 

assembleias pacíficas para a comunidade. 

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 garante a igualdade, no que diz respeito, à 

dignidade e direitos a todos os seres humanos. Na Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, 

consta o princípio da igualdade ou da não-discriminação, no artigo 5º, segundo o qual “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Apesar destas disposições a nossa 

história recente é marcada pela luta dos movimentos sociais da comunidade LGBTQIA+. 

 

 

Lésbicas- Mulheres cuja orientação sexual/afetiva são pessoas do mesmo género ou não binárias; 

Gays-Homens cuja orientação sexual/afetiva são pessoas do mesmo género ou não binárias; 

Bissexuais- Homens e mulheres cuja orientação sexual/afetiva são pessoas do mesmo género e do 

género oposto; 

Transexuais e Transgénero-Aqueles que cuja identidade difere das expetativas convencionais 

baseadas no sexo atribuído à nascença; 

Queer- Pessoas cuja identidade de género varia entre feminino e masculino, não binário ou outro 

género. A orientação sexual não se baseia na funcionalidade biológica; 

Intersexual- É a pessoa que exibe características tanto masculinas como femininas encontrando-se 

num estado intermédio; 

Assexual- Assexualidade é a falta total, parcial ou condicional de atração sexual a qualquer pessoa, 

com pouco ou inexistente interesse nas atividades sexuais humanas. Pode ser considerada uma 

orientação sexual ou a falta de uma; 

+-Inclui todas as orientações sexuais e identificações de género. 



Happypridemonth/Feliz Mês do Orgulho! 

Irá ocorrer dia 19 de junho às 18h, em Lisboa no 

Marquês de Pombal, uma marcha do orgulho 

LGBTQ+ 

 

Acultura da nossa sociedade cria padrões rígidos de 

comportamento conforme o sexo biológico de cada pessoa. A 

heterossexualidade e as normas de género foram, 

historicamente, naturalizadas como as únicas expressões 

legítimas de ser e se colocar no mundo como homem e mulher. 

Por isso, a comunidade LGBTQ+ é discriminada, tratada de 

maneira diferente e excluída, sendo alvo de diversas violências.  

A discriminação pode se dar de várias formas, como por 

exemplo: piadas, ironias, exclusão no convívio, bullying e até 

agressão física. 

  

É importante saber que a orientação sexual e a identidade 

de género de cada pessoa não é uma escolha e que as pessoas da comunidade LGBTQ+ têm os 

mesmos direitos que as demais. No mês de junho celebra-se o pride month, que traduzido para 

português, significa mês do orgulho, em que, normalmente, existem diversos manifestos e 

movimentos para celebrar e apoiar a comunidade LGBTQ+ e as enormes conquistas que atingiram, 

ainda que, haja muitas mais para alcançar. 


