


Os Direitos Humanos … 
 

 

 

…no mundo! 



direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo». A expressão consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
«família humana» é muito interessante porque une aquilo que alguns procuram separar 
– os humanos. E se nos considerássemos como sendo todos uma mesma família, talvez 
não tentássemos ostracizar os outros apenas porque têm uma ou outra característica 
diferente de nós. Sim, eu sou branca. Mas uma mulher negra não tem, tal como eu, dois 
olhos, duas pernas, dois braços? Sim, eu poderei ser islâmica. Mas não será uma pessoa 
católica igual a mim, não terá, tal como eu, pai e mãe? Sim, eu poderei ser um homem 
homossexual. Mas não será ele um ser humano que, tal como eu, trabalha para viver, 
gosta de estar com os amigos e a família, e se sente bem ao ser reconhecido pelo 
trabalho que faz? No fundo, tal como dizia o anúncio da Benetton, somos «todos 
diferentes, todos iguais». E, apesar de todos sermos diferentes uns dos outros, 
partilhamos traços comuns, traços de humanidade, e temos, portanto, a mesma 
dignidade ontológica. Deveria, pois, ser essa mesma humanidade a levar-nos a pensar 
antes de acusar, a levar-nos a pensar antes de discriminar, a levar-nos a pensar antes 
sequer de tentarmos dizer ou fazer algo que atente contra a afirmação óbvia, constante 
do Artigo 1º da referida Declaração, de que «Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraternidade». Criticamos demasiado porque nos 
importamos demais com o exterior, e porque nos arrogamos a superioridade moral para 
o fazer. Não fazemos um esforço para conhecer os outros e gostar ou não deles por 
aquilo que aparentam. É óbvio que não gostaremos sempre de todas as pessoas, nem 
essa tem de ser uma regra. Não temos sequer de gostar dos outros, basta que os 
respeitemos na sua individualidade e os deixemos ser. Só assim podemos centrar-nos 
em nós, avaliar aquilo de que gostamos ou não gostamos em nós e procurar fazer o que 
nos traz felicidade. Deveríamos viver mais a nossa própria vida, em vez de tentarmos 
roubar a vida dos outros, porque, no fundo, como diz Murakami: «Todos vivemos numa 
espécie de jaula. Pode ser de ouro e muito bela, mas é a jaula que implica sermos nós 
mesmos». Vivamos, então, a vida, para não nos acontecer o que descreve o poeta José 
Miguel Silva: «Os melhores anos da minha vida / passaram comigo ausente». Importa, 
pois, não só existir, mas, sobretudo, viver. 
 

Esta frase, fotografada em Torres Novas, diz: «Deixa-me ser e… deixo-te 
estar». Esta é a regra fundamental para qualquer tipo de relação 
interpessoal. Há que saber respeitar o espaço do outro, aquilo que quer 
ser, o que gosta de fazer, para que possamos, também nós, ser respeitados 
na nossa essência. Só deixando os outros ser é que podemos nós mesmos 
ser também. Escreve o autor da frase que se o/a deixarem ser aquilo 
que pretende, deixará as outras pessoas estarem em paz, não as 
incomodará porque, assim, depreende-se, sentir-se-á feliz e não precisará 
de defender os seus direitos, as suas ideologias, as suas crenças. Não 
precisará de lutar pelas suas ideias, porque estas serão 
respeitadas. Podemos interpretar esta frase num sentido mais imediato, o 
das pessoas que defendem questões de todos conhecidas – como a luta 
pela igualdade de género, de igualdade racial, de opção religiosa, de opção 
sexual, de liberdade de expressão, entre outras. As questões mencionadas 
(e muitas outras) levam diariamente os seus defensores mais empenhados 
a travarem lutas com quem não entende que o «reconhecimento da 
dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus  



Artigo 2º 
   Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente 

Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de 

opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer 

outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico 

ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território 

independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. 

Adeptas iranianas disfarçadas de homem para poderem 

 assistir a um jogo de futebol 



Artigo 3º 

• Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 



Artigo 4º: «Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos, sob 
todas as formas, são proibidas.» 

• De acordo com a lei a escravidão não existe mais, mas mesmo assim hoje em dia tem pelo menos 27 milhões de escravos em 
todo o mundo, tantos países pobres como nos desenvolvidos. 

• A caça de escravos negros, a captura de raparigas e crianças bonitas para serem escravas domésticas ou ajudantes para vários 
trabalhos, existe imenso, principalmente non Sudão. Na escravatura branca (tráfico humano para a prostituição forçada) 
encontram-se milhões de raparigas presas, principalmente em países como a Ucrânia, Moldávia, Rússia, África, Índia, Filipinas e 
Tailândia. As meninas são aliciadas com falsas promessas, vendidas e têm que prostituir-se até à dívida ser paga. Essa mulher é 
vendida e começa tudo de novo, formando um ciclo vicioso. 

• Infelizmente nas estatísticas não são contadas os milhões de mulheres e meninas que são escravas de maridos e pais em países 
muçulmanos e outras regiões. 



Artigo 5º 

• Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes. 



Artigo 6º 

• Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os 
lugares da sua personalidade jurídica. 



Artigo 7.° 
Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm 
direito a igual proteção da lei.Todos têm direito a 
proteção igual contra qualquer discriminação que 

viole a presente declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação. 

No final do século 19 e começo do século 20, mulheres em muitos países industrializados lutavam pelo direito ao voto. “Nunca 

haverá igualdade completa até que as próprias mulheres ajudem a fazer leis e eleger parlamentares”, disse a sufragista norte-

americana Susan B. Anthony. 

Mais de um século depois, um dos país do mundo onde mulheres não podem votar é o Vaticano: lá, o direito a votar para 

escolher o novo papa é restrito aos cardeais, que são todos homens. Mas, como o então alto-comissário das Nações Unidas para 

os Direitos Humanos destacou em 2017, apesar dos ganhos universais nas urnas “muitas mulheres e meninas continuam 

cotidianamente privadas de acessos iguais a recursos, tendo escolhas negadas, sendo roubadas de oportunidades e 

constrangidas por estereótipos falsos e humilhantes”. 
 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23885&LangID=E


Artigo 8.º-toda a pessoa tem o direito a recurso efetivo para 
as jurisdições nacionais competentes contra os atos que 

violem os direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. 



Artigo 9º: “Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou 
exilado.” 

 

Mais de 400 pessoas detidas arbitrariamente em Abril 

• Apesar da baixa das estatísticas, a organização, citada pelas agências internacionais, lembra que o governo 
cubano "continua a ocupar o primeiro lugar na América Latina quanto a este abuso de poder.” 

• Em Março, a mesma instituição, considerada ilegal, pelas autoridades cubanas, registara a detenção de 1.158 
pessoas, a maioria antes ou durante a visita papal a Cuba. 

• Nos primeiros quatro meses do ano, a Comissão dos Direitos do Homem e da Reconciliação Nacional identificou 
2.795 detenções arbitrárias, mais 721 do que em todo o ano de 2010, mas menos 1.328 do que em 2011. 

 

 



Artigo 10º 

• Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja 
equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e 
imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de 
qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida 



Artigo 11º 

• Toda a pessoa acusada de um acto delituoso presume-se inocente até 
que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um 
processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe 
sejam asseguradas. 

• Ninguém será condenado por acções ou omissões que, no momento 
da sua prática, não constituíam acto delituoso à face do direito 
interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena 
mais grave do que a que era aplicável no momento em que o acto 
delituoso foi cometido. 

 



Artigo 12º 

• Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua 
família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à 
sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a 
pessoa tem direito a protecção da lei. 



Artigo 13º 

 

1.  Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência 

dentro das fronteiras de cada Estado.  

 

2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o 

próprio, e a este regressar. 

 

 



 

Artigo 13º 

 
Menina visivelmene de outro país a 

quem lhe foi concebido e respeitado 

o direito de locomoção e residencia 

noutro país. 

 



Artigo 13º 

 
Indivíduos a deixarem/regressarem a 

qualquer país, algo perfeitamente 

norma e legal de acordo com os 

direitos humanos 



Artigo 13º: Todo ser humano tem o direito de deixar 

qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 

 

Mas também há isto… 
 
…Refugiados 
impedidos de entrar 
noutro país! 



Artigo 14º 

• Em causa estão a falta de transposição de uma directiva comunitária para a 
legislação destes países no que diz respeito ao reconhecimento dos refugiados.  

• A Comissão Europeia abriu uma investigação a 19 Estados-membros por 40 
violações da disposição sobre o direito de asilo, entre eles Espanha, Alemanha, 
França, Holanda e Hungria. A notícia está a ser avançada ao jornal alemão “Die 
Welt”. 

• De acordo com o jornal, citado pela agência espanhola Efe, além destes países, 
estão também sob investigação a Áustria e a Itália, entre outros, sendo que 
Portugal não é mencionado. 

• Segundo o jornal, em causa estão a falta de transposição de uma directiva 
comunitária para a legislação destes países no que diz respeito ao 
reconhecimento dos refugiados, sobre as normas mínimas do procedimento para 
reconhecer o direito de asilo e sobre as condições de acolhimento dos 
solicitadores de asilo. 



Artigo 15º 
1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade; 

2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de 
mudar de nacionalidade. 

 



Artigo 16º 

• A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e 
de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou 
religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos 
têm direitos iguais. 

• O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno 
consentimento dos futuros esposos. 

• A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem 
direito à protecção desta e do Estado 

 



Artigo nº17º 

Escola de Design da UEMG em BH suspende aulas após arrombamentos e furtos 

Em duas semanas, sete ocorrências foram registadas. 

Por MG2 — Belo Horizonte 

08/11/2019  

Escola de Design da UEMG está sem aulas por causa de constantes furtos 

A direção da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) suspendeu as aulas no prédio, que fica na 
Região da Pampulha, por causa da insegurança. Só nas últimas duas semanas, foram sete ocorrências, entre 
arrombamentos e furtos. 

“A gente não tem segurança suficiente pra ter aula, então a gente está com as aulas paralisadas porque o equipamento foi 
roubado, roubaram até a fiação de energia”, disse a estudante Tarsila Nogueira. 

O prédio de nove andares e duas garagens tem um vigia por turno. Nos últimos dois anos foram 32 furtos e arrombamentos 
nos últimos dois anos. Os bandidos costumam agir nos fins de semana e durante as madrugadas, mas na última sexta-
feira, eles invadiram o prédio às oito da noite, quando as aulas ainda eram realizadas. 

A diretoria da Escola de Design disse que as aulas serão retomadas nesta segunda-feira (11). A Polícia Militar afirmou que se 
reuniu com a UEMG para tratar da segurança na região, que usa camaras de monitorização da Avenida Antônio Carlos para 
potencializar a vigilância e que aborda e fiscaliza pessoas em atitude suspeita. 

Já o DEER, responsável pela obra do novo prédio, informou que foi publicada nesta sexta-feira nova previsão de conclusão do 
trabalho - fevereiro de 2020 - mas que o calendário escolar não será afetado. 

  



Artigo 18º 

• Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência 
e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou 
de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 
privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos 



Artigo 19º 

• Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o 
que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias por qualquer meio de expressão 



Artigo 20º 
Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas. 

Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 



Artigo 21º 

• Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios 
públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de 
representantes livremente escolhidos. 

• Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às 
funções públicas do seu país. 

• A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes 
públicos; e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar 
periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou 
segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. 

 



Artigo 22º 

• Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança 
social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos 
económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço 
nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a 
organização e os recursos de cada país 



Artigo 23º - proibição da discriminação salarial 
Portugal inspira-se na Islândia e 

obriga empresas a respeitar 
igualdade de género 

 

• Empresas vão ser multadas se pagarem 
salários diferentes a homens e mulheres 
que desempenhem a mesma função. 

• A lei da igualdade de género, que obriga 
as empresas a pagar o mesmo salário a  
homens e mulheres que desempenham 
a mesma função é apenas “um ponto de 
partida” do “pacote de medidas de 
promoção da igualdade no mercado de 
trabalho e empresas”. 

 
 

Mulheres ganham menos 225 euros 

• Dados recentes, confirmados pelo Ministério 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social indicam que, em Portugal, a 
disparidade do ganho médio mensal – 
contando com subsídios, prémios e trabalho 
suplementar – é de 18,3%. Isto significa 
que, por mês, as mulheres ganham menos 
225 euros do que os homens. 

• Já o salário médio – em que apenas se 
contabiliza a remuneração base – a 
diferença é de 14,9%. As mulheres 
ganham, assim, menos 150 euros mensais 
que os homens, o que perfaz uma diferença 
de 2100 euros por ano. 

https://www.publico.pt/2019/02/21/sociedade/noticia/-
rosa-monteiro-1862864 – consultado a 24/11/2019 
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Artigo 24º «Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a 
uma limitação razóavel da duração do trabalho e a férias periódicas pagas» 



Artigo 25º 

• Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito 
à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na 
velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da sua vontade. 

• A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência 
especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimónio, 
gozam da mesma protecção social 

 



Artigo 26º 

• Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos 
em plena igualdade, em função do seu mérito. 

• A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e 
todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das 
actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 

• Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de 
educação a dar aos filhos. 

 



Artigo 27º 

• Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida 
cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso 
científico e nos benefícios que deste resultam. 

• Todos têm direito à protecção dos interesses morais e materiais 
ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua 
autoria. 

 



                                 Artigo nº28º 
"Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz 
de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciadas na presente Declaração" 



Artigo 29º 

• O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 
possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

• No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está 
sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista 
exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos 
direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa 
sociedade democrática. 

• Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos 
contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 

 



Artigo 30º 

• Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada 
de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou 
indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar 
algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui 
enunciados. 


