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Lei do divórcio é criticada
Cavaco Silva promulgou a
lei do divórcio, alertando
para casos de injustiça.

O Presidente da República
promulgou ontem a nova
Lei do Divórcio, deixando,
contudo, um alerta para as
situações de “profunda in-
justiça” a que o regime ju-
rídico irá conduzir. Cavaco
Silva falava dos que estão
“em posição de maior vul-
nerabilidade, ou seja, as
mulheres de mais fracos
recursos e os filhos meno-
res”, lê-se numa mensa-
gem publicada no site da
Presidência da República. 

Em reacção, a Associação
Portuguesa de Famílias Nu-
merosas considerou que a
nova lei vai fazer “dispa-

rar” o número de divórcios
e “enfraquecer” a família.
O presidente da Conferên-
cia Episcopal Portuguesa,
D. Jorge Ortiga, concorda, e
admite que o diploma é fa-
cilitador e pode levar ao

aumento de divórcios.
A Associação Sindical

dos Juízes Portugueses rei-
terou que a Lei do Divórcio
está desfasada da realidade
social, salientando que vai
criar mais problemas do
que soluções para os confli-
tos matrimoniais. Para a
Associação Portuguesa de
Mulheres Juristas a lei vem
prejudicar as mulheres e
crianças mais desprotegi-
das socialmente.

A nível partidário, o PS
congratulou-se com a deci-
são de promulgar a lei ,

mas demarcou-se das ob-
jecções de Cavaco Silva à
nova legislação, sublinhan-
do que foi aprovada por
quase dois terços no Parla-
mento. Para o PSD esta é
“uma lei lamentável”, mas
Cavaco Silva tomou uma
decisão sensata perante a
maioria parlamentar a fa-
vor do diploma.

Em contrapartida, o BE
defende que a nova lei é
“um passo em frente na
modernização do país” e
considerou “conservadora”
a posição de Cavaco Silva.

Mudanças podem conduzir ao aumento de separações

“O diploma padece de graves defi-
ciências técnico-jurídicas”
Cavaco Silva

D
R 1Fim do litigioso: O divór-

cio sem o consentimento
de um dos cônjuges substitui
o divórcio litigioso.

2Partilha: Passa a fazer-se
como se os cônjuges esti-

vessem casados em comu -
nhão de adquiridos.

3Encargos: O cônjuge que
contribui mais “adquire

um crédito de compensação”.

4Termo: A “responsabilida-
de parental” substitui o

“poder paternal”. A nova lei
impõe “o seu exercício con-
junto”.

5Afinidade: Os laços de
nome e ligações familia-

res cessam com o divórcio.

Algumas mudanças


