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DIREITOS HUMANOS
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Objetivos
pedagógicos

Descritores de
desempenho

Objetivos pedagógicos:
i) Compreender o conceito de Direitos Humanos e os seus principais
componentes
ii) Caracterizar, numa perspetiva evolutiva, as gerações de Direitos Humanos
iii) Conhecer os principais organismos e normas jurídicas que protegem e
controlam a aplicação dos Direitos Humanos
iv) Conhecer as principais fontes, mecanismos de controle e eficácia dos
Direitos Humanos.
Descritores de desempenho:
Compreensão do conceito de Direitos Humanos e dos seus principais
componentes;
Caracterização, numa perspetiva evolutiva, das gerações de Direitos
Humanos;
Conhecimento dos principais organismos e normas jurídicas que protegem
e controlam a aplicação dos Direitos Humanos;
Conhecimento das principais fontes, mecanismos de controlo e eficácia dos
Direitos Humanos.

Identifique 10 Direitos Humanos que
conheça

3m

Geração de Direitos Humanos
A consagração e o reconhecimento de Direitos Humanos
enquadram-se num processo evolutivo que, iniciado
formalmente no contexto das Revoluções Liberais, tem
sido enriquecido ao longo de diferentes gerações.
Tendem-se a distinguir os direitos civis e políticos
(ou direitos, liberdades e garantias [DLG]), considerados
como direitos de primeira geração e os direitos
económicos, sociais e culturais (DESC), considerados
como direitos de segunda geração.

Direitos de Primeira Geração
São considerados direitos de primeira geração, civis
ou políticos: o direito à vida; o direito à integridade física
e moral; a proibição da tortura e das penas ou tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes; a proibição de prisão ou
detenção arbitrária; o direito a um julgamento justo; o direito
à igualdade e à proteção contra a discriminação; o direito à
privacidade; as liberdades de associação, expressão e
reunião; as liberdades de pensamento, de consciência e de
religião; o direito ao voto e a eleições livres.

Direitos de Segunda Geração
Exemplo de direitos de segunda geração, económicos,
sociais e culturais: o direito ao trabalho, exercido sob
condições justas e favoráveis; o direito à alimentação; o
direito à habitação; o direito à saúde; o direito à educação;
o direito à cultura.
Direitos cuja realização depende de ações e prestações
positivas por parte do Estado, implicando uma obrigação de
fazer.
Não obstante, a realização plena dos direitos socias,
dependendo de ações positivas, não dispensará, nos
termos acima referidos, que o Estado não interfira em
certos domínios, como na liberdade de educação ou de
acesso ao emprego.

Direitos de Terceira Geração
O desenvolvimento jurídico ao nível dos Direitos Humanos
levou ao surgimento de uma nova categoria: os direitos de
terceira geração - direitos coletivos e de grupos.
São direitos que decorrem das noções de solidariedade,
internacional e intergeracional, incidindo sobre problemas
que são comuns, globais e intemporais e não (tão
diretamente) individuais.
Ao contrário dos direitos individuais, exercidos pelos
indivíduos enquanto titulares, os direitos coletivos são
exercidos pelo coletivo, em grupo, ainda que os titulares
continuem a ser os indivíduos (ex. liberdade sindical).

Sistemas de Direitos Humanos
1. Sistema Internacional
A nível internacional, a previsão e proteção de Direitos
Humanos é encabeçada pela Organização das Nações
Unidas.
Organização formalmente criada através de um tratado
internacional: a Carta das Nações Unidas (Carta),
assinada a 26 de junho de 1945 na cidade de São
Francisco, com entrada em vigor a 25 de outubro do
mesmo ano.
No Preâmbulo e no Art.º 1.º da Carta são assinalados
como objetivos fundamentais da ONU evitar a guerra e
promover a paz.

Sistemas de Direitos Humanos
A aprovação da Carta da ONU representou uma
primeira tentativa de internacionalização e
universalização na proteção de Direitos Humanos,
abrindo caminho para o estabelecimento de quadros
jurídicos nesse sentido.
A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, por
meio de resolução de 10 de dezembro de 1948, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos,
enunciando o primeiro catálogo internacional de
direitos humanos que reconhece tanto direitos,
liberdades e garantias (Art.º 2.º a 21), como direitos
económicos, sociais e culturais (Art.º 22 a 27).

Sistemas de Direitos Humanos
Apesar do reconhecido valor no quadro jurídico-político
internacional, a declaração não é um Tratado Internacional
(juridicamente vinculativo), mas um documento político,
declarativo, desprovido de força jurídica vinculativa.
Valor jurídico que veio a ser reconhecido aos Tratados
Internacionais de Direitos Humanos, aprovados a 16 de
dezembro de 1966 pela Assembleia Geral das Nações e
com entrada em vigor em 1976, transformando as
disposições previstas na Declaração em normas jurídicas
vinculativas: o Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional de Direitos
Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC).

Sistemas de Direitos Humanos
Ao contrário da Declaração Universal, os Pactos não
foram, nem à data, nem hoje, ratificados por todos os
Estados-Membros das Nações Unidas. Assim, universais
na sua ambição, são meramente internacionais na sua
consagração, pelo que só a Declaração de 1948 é
verdadeiramente universal.
Em conjunto, estes quatro textos, de natureza
diferenciada, formam aquilo a que poderemos chamar de
“Constituição Internacional de Direitos Humanos”.

Sistemas de Direitos Humanos
2. Sistemas Regionais

Após a criação da ONU e de um sistema internacional de
proteção de direitos humanos, começaram a surgir as
primeiras organizações de âmbito regional que
pressuponham, à semelhança do nível internacional, a
promoção da paz e dos direitos inerentes a todas as
pessoas: sistemas regionais de proteção de Direitos
Humanos.

Sistemas Regionais: Sistema europeu
Enquadra-se no âmbito de uma organização supranacional: o
Conselho da Europa que assumiu como objetivo
fundamental, a promoção da cooperação entre os seus
Membros, entre outros meios, pela salvaguarda e
desenvolvimento da democracia, do Estado de Direito e do
respeito pelos direitos e liberdades fundamentais .
Ao nível dos Direitos Humanos, o Conselho da Europa
encontra-se alicerçado num Tratado Internacional: hoje
comummente designada como Convenção Europeia dos
Direitos Humanos (CEDH). O cumprimento e controlo da
Convenção é assegurado atualmente por um órgão
jurisdicional: o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem
(TEDH), tendo sido o primeiro tribunal internacional de caráter
permanente a assumir a proteção e garantia de Direitos
Humanos.

No âmbito europeu, destaca-se também, na proteção e
promoção dos Direitos Humanos, a dimensão
humanitária da Organização para a Segurança e
Cooperação na Europa (OSCE) e o sistema de proteção
de Direitos Humanos associado à União Europeia.
Proclamada em dezembro de 2000, a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia (CDFUE) entrou em
vigor enquanto declaração, sem força jurídica. Com a
assinatura e entrada em vigor do Tratado do Lisboa,
foram dados passos significativos para que a UE
adotasse um sistema de proteção de Direitos Humanos
mais efetivo, como a “constitucionalização da CDFUE.

Sistemas Regionais: Sistema americano
O sistema americano de proteção de Direitos Humanos
assenta na Organização dos Estados Americanos
(OEA), constituída pela Carta da Organização dos
Estados Americanos (ou Carta de Bogotá), assinada a
30 de abril de 1948 e com entrada em vigor a 13 de
dezembro de 1951.
Na mesma conferência em que aprovou a Carta, a OEA
aprovou a Declaração Americana dos Direitos e
Deveres do Homem, documento que não detém caráter
jurídico vinculativo. A declaração política inicial veio a
ser complementada por um tratado internacional
revestido de força jurídica: a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos.

Entre as particularidades do sistema americano
destaca-se o facto de alguns dos Estados-Membros da
OEA não terem ratificado ainda a Convenção, como é o
caso dos EUA.
É, por isso, um ‘sistema de geometria variável’, no qual
alguns Estados estão vinculados à Convenção e ao
sistema de controlo previsto, nomeadamente a nível
jurisdicional; ao passo que outros apenas se encontram
vinculados à Carta da OEA e à Declaração Americana
de Direitos Humanos.

Sistemas Regionais: Sistema africano
O sistema africano de proteção de Direitos Humanos
surgiu no contexto das lutas pela libertação nacional e
contra a discriminação racial, influenciando o tipo de
proteção jurídica associada à consagração de Direitos
Humanos.
Este sistema assenta na ação da União Africana,
constituída em Lomé (Togo), após ato assinado a 11 de
julho de 2000, com entrada em vigor a 26 de maio de
2001. A União Africana substituiu a Organização de
Unidade Africana.
O principal instrumento jurídico de proteção é a Carta
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (CADHP),
em vigor desde 21 de outubro de 1986.

A Carta Africana apresenta algumas particularidades: não
distingue de forma estanque os direitos, liberdades e
garantias dos direitos económicos, sociais e culturais.
A Carta não prevê apenas direitos individuais (Art.º 2.º18), mas também direitos dos povos (Art.º 19-26), entre
os quais, o direito ao desenvolvimento, à paz e ao
ambiente. Por outro lado, prevê um conjunto de deveres
que recaem sobre os indivíduos em relação a diferentes
grupos, como a família, a sociedade ou o Estado (Art.º
27-29).
O cumprimento da carta é assegurado pela Comissão
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e pelo
Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos.

Sistemas Nacionais
A proteção e garantia de direitos assenta,
essencialmente, no sistema jurídico-constitucional de
cada Estado.
A dimensão da previsão de direitos caracteriza-se pelos
direitos fundamentais consagrados nas Constituições,
mas também pelos direitos (materialmente
constitucionais) previstos em legislação ordinária.
Não só pelo catálogo de direitos, os sistemas nacionais
caracterizam-se também pelos meios de garantia e
proteção do ordenamento jurídico.

Mecanismos de controle e
eficácia
Entre os mecanismos de controlo destacam-se, pela
coercibilidade e maior eficácia, a ação dos meios
jurisdicionais, como são os Tribunais de Direitos
Humanos dos sistemas regionais referidos.
Na ausência de meios jurisdicionais, no sistema de
proteção internacional têm sido criados outros
mecanismos, não coercivos e de caráter político, para
assegurar o cumprimento das disposições de Direitos
Humanos. Meios de controlo que poderão ser
convencionais ou não convencionais, consoante sejam
criados ou não no contexto de Convenções de Direitos
Humanos.

História dos Direitos Humanos

Autoavaliação
No final deste módulo deverá ser capaz de:
Compreender os conceito de Direitos Humanos e dos
seus principais componentes;
Caracterizar, numa perspetiva evolutiva, as gerações de
Direitos Humanos;
Conhecer os principais organismos e normas jurídicas que
protegem e controlam a aplicação dos Direitos Humanos;
Conhecer as principais fontes, mecanismos de controlo e
eficácia dos Direitos Humanos.

Todos os conteúdos desta apresentação baseiam-se no “Curso em Cidadania
Global e Migrações”.
Assim, todas as notas bibliográficas devem ser verificadas no Curso.
Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos
Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a
garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Elaborado no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações
como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e
inclusivas”, implementado em Portugal pela Associação Renovar a Mouraria,
o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais.
Cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

