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LEI DA NACIONALIDADE (Lei n.º 37/81, de 3 de outubro)
1 de 10 de agosto)
DIREITO DE PETIÇÃO (Lei n.º 43/90,

P
130
141

Legislação
Complementar

Pág.101

No separador “Legislação Complementar”, onde se lê:
Convenção Europeia dos Direitos do Homem
deve ler-se o texto seguinte:

Declaração Universal dos Direitos Humanos

✁

Convenção Europeia dos Direitos Humanos

Pág.102102

Lei da publicação, identificação
Legislação Complementar
e formulário
dos diplomas

(Lei
74/98,Universal
de 11 de
No Preâmbulo
da n.º
Declaração
dosnovembro)
Direitos Humanos, onde se lê:
“Considerando que o desconhecimento
e o desprezo
(…)
DECLARAÇÃO
UNIVERSAL
DOS DIREITOS
colocados sob a sua jurisdição.”
Lei da Nacionalidade
deve ler-se o texto seguinte:

HUMANOS1

(Lei n.ºPREÂMBULO
37/81, de 3 de outubro)

✁

que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziDireitoConsiderando
de petição

a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento
(Lei n.ºram
43/90,
de 10 de agosto)

de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do
terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem;
Considerando
que é essencial a proteção
dos direitos humanos através de um reOrganização,
funcionamento
e processo
gime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à
do Tribunal
Constitucional
revolta contra
a tirania e a opressão;
(Lei n.ºConsiderando
28/82, de 15
novembro)
quede
é essencial
encorajar o desenvolvimento de relações amistosas
entre as nações;
Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a
Iniciativa
legislativa de cidadãos
sua fé nos direitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa
(Lei n.ºhumana,
17/2003,
4 de junho)
na de
igualdade
de direitos dos homens e das mulheres e se declararam
resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida
dentro de uma
liberdade mais ampla;
Ação popular
e participação
procedimental
Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em coo(Lei n.ºperação
83/95,com
de 31
de
agosto)
a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais;
Considerando que uma conceção comum destes direitos e liberdades é da mais
alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso;
A Assembleia Geral
Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos humanos como ideal
comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos
e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto
entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios
colocados sob a sua jurisdição.
ARTIGO 1.º

Artigo 1.º

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.
ARTIGO 2.º

Artigo 2.º

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
Descarregue gratuitamente atualizações
online em www.portoeditora.pt/direito
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Pág. 106
No n.º 2 do do art. 26.º, onde se lê
2. A educação deve (…) manutenção da paz.
deve ler-se
Legislação Complementar
106 o texto seguinte:

✁

2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço
dos direitos humanos 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 atividades das Nações Unidas
para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a
dar aos filhos.
ARTIGO 27.º

Artigo 27.º

1. 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 que deste resultam.
2. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.
ARTIGO 28.º

Artigo 28.º

Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional,
uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciados na presente Declaração.
ARTIGO 29.º

Artigo 29.º

1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o
livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.
2. No exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito
senão às limitações estabelecidas na 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.
3. Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das Nações Unidas.
ARTIGO 30.º

Artigo 30.º

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.
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Pág. 107
Esta página deve ser substituída pela seguinte:
Convenção Europeia dos Direitos Humanos

107

✁

CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS HUMANOS
Roma, 4.11.1950
Os Governos signatários, Membros do Conselho da Europa,
Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948,
Considerando que esta Declaração se destina a assegurar o reconhecimento e
aplicação universais e efetivos dos direitos nela enunciados,
Considerando que a finalidade do Conselho da Europa é realizar uma união mais
estreita entre os seus Membros e que um dos meios de alcançar esta finalidade é
a proteção e o desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais,
Reafirmando o seu profundo apego a estas liberdades fundamentais, que constituem as verdadeiras bases da justiça e da paz no mundo e cuja preservação
repousa essencialmente, por um lado, num regime político verdadeiramente democrático e, por outro, numa conceção comum e no comum respeito dos direitos
humanos,
Decididos, enquanto Governos de Estados Europeus animados no mesmo espírito,
possuindo um património comum de ideais e tradições políticas, de respeito pela
liberdade e pelo primado do direito, a tomar as primeiras providências apropriadas para assegurar a garantia coletiva de certo número de direitos enunciados na
Declaração Universal,
Convencionaram o seguinte:
Artigo 1.º

Obrigação de respeitar os direitos humanos ARTIGO 1.º

As Altas Partes Contratantes reconhecem a qualquer pessoa dependente da sua
jurisdição os direitos e liberdades definidos no título I da presente Convenção.

TÍTULO I

Direitos e liberdades
Artigo 2.º

Direito à vida ARTIGO 2.º

1. O direito de qualquer pessoa à vida é protegido pela lei. Ninguém poderá ser
intencionalmente privado da vida, salvo em execução de uma sentença capital pronunciada por um tribunal, no caso de o crime ser punido com esta pena pela lei.
2. Não haverá violação do presente artigo quando a morte resulte de recurso à
força, tornado absolutamente necessário:
a) Para assegurar a defesa de qualquer pessoa contra uma violência ilegal;
b) Para efetuar uma detenção legal ou para impedir a evasão de uma pessoa
detida legalmente;
c) Para reprimir, em conformidade com a lei, uma revolta ou uma insurreição.
Artigo 3.º

Proibição da tortura ARTIGO 3.º

Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos
ou degradantes.
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nhecidos
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ou a maiores
limitações
de taisàdireitos
e liberdaproibição na
às presente
Altas Partes
Contratantes
de imporem
restrições
atividade
política
des
do
que
as
previstas
na
Convenção.
dos estrangeiros.
Pág. 111
Artigo 18.º

Limitação da aplicação de restrições aos direitos ARTIGO 18.º
Proibição do abuso de direito ARTIGO 17.º

Na epígrafe
do Título II,
ondenos
se lêtermos da presente Convenção aos referidos direitos e
As
restrições
Nenhuma
das feitas
disposições
da presente Convenção se pode interpretar no sentido
Tribunalliberdades
Europeu dos
Direitos
do
Homem
só
podem
aplicadas
os fins que
foram previstas.
de implicar para um ser
Estado,
grupopara
ou indivíduo
qualquer
direito de se dedicar a
Deve ler-se o texto seguinte:
Artigo 17.º

atividade ou praticar atos em ordem à destruição dos direitos ou liberdades reconhecidos na presente Convenção ou a maiores limitações de tais direitos e liberdaTÍTULO II
✁ des do que as previstas na Convenção.
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
Limitação da aplicação de restrições aos direitos ARTIGO 18.º

Criação do Tribunal ARTIGO 19.º
As restrições feitas nos termos da presente Convenção aos referidos
direitos e
A
fim
de
assegurar
o
respeito
dos
compromissos
que
resultam,
liberdades só podem ser aplicadas para os fins que foram previstas.para as Altas
Pág. 111-112
Partes Contratantes, da presente Convenção e dos seus protocolos, é criado um
Tribunal
Direitos Humanos, a seguir designado “o Tribunal”, o qual
No corpo
do art. Europeu
19.º, ondedos
se lê
Convenção Europeia dos Direitos Humanos
115
funcionará
a
título
permanente.
A fim de assegurar (…) a título permanente.
TÍTULO II
Artigo 18.º

Artigo 19.º

deve ler-se o texto seguinte:

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

2. O Tribunal não conhecerá de qualquer petição individual formulada em aplica-

✁ ção do disposto no artigo 34.º se tal petição:

Artigo 19.º

Criação do Tribunal ARTIGO 19.º

A fim
de assegurar
que resultam, para as Altas
a) For
anónima; o respeito dos compromissos
Convenção Europeia dos Direitos Humanos
115
Partes
Contratantes,
da
presente
Convenção
e
dos
seus
protocolos,
é criado
um
b) For, no essencial, idêntica a uma petição anteriormente
examinada
pelo TriTribunal
Europeu
dos Direitos
Humanos,
a seguir
designado
Tribunal”,
o qual
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ou já submetida
a outra
instância
internacional
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inquérito
ou de
defuncionará
a
título
permanente.
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manifestamente
mal
fundada
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autor
da
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não
sofreu
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lada nos termos do artigo 34.º sempre que considerar que:
não
se
rejeite,
por
esse
motivo,
qualquer
questão
que
não
tenha
sido
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ou tem carácter abusivo; ou
✁
4. O
Tribunal
rejeitará
qualquer
petição
que considere
inadmissível salvo
nos termos
do
b) O autor da petição não sofreu qualquer
prejuízo significativo,
se o respresente
artigo.
O
Tribunal
poderá
decidir
nestes
termos
em
qualquer
momento
peito pelos direitos humanos garantidos na Convenção e nos respetivos Prodo processo.
tocolos exigir uma apreciação da petição quanto ao fundo e contanto que
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Artigo 36.º
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Artigo 38.º

Apreciação contraditória do assunto ARTIGO 38.º

O Tribunal procederá a uma apreciação contraditória
do assunto em conjunto com
5
os representantes das Partes e, se for caso disso, realizará um inquérito para cuja
eficaz condução as Altas Partes Contratantes interessadas fornecerão todas as

Artigo 37.º

Arquivamento ARTIGO 37.º

1. O Tribunal pode decidir, em qualquer momento do processo, arquivar uma petiNo finalção
do se
n.ºas
1 do
do art. 37.º, onde
se lê
circunstâncias
permitirem
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dará
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texto
seguinte:
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✁
Legislação
Complementar
118
Contudo,
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dará
seguimento à apreciação da petição se o respeito pelos
direitos humanos garantidos na Convenção assim o exigir.
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rar que as circunstâncias
assim
justificam.
sua opinião divergente.
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de Ministros.
Pág. 116
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contraditória
do assunto ARTIGO 38.º
Artigo 38.º
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No n.º O
1 do
do art. procederá
39.º, onde se
lê apreciação contraditória do assunto em conjunto com
ARTIGO
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representantes
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facilidades necessárias.
Artigo 50.º

✁

ARTIGO 39.º Resoluções amigáveis
ARTIGO 51.º Privilégios e imunidades dos juízes
Artigo 39.º

1. O Tribunal poderá, em qualquer momento do processo, colocar-se à disposição
Os juízes gozam, enquanto no exercício das suas funções, dos privilégios e imudos interessados com o objetivo de se alcançar uma resolução amigável do asnidades previstos no artigo 40.º do Estatuto do Conselho da Europa e nos acordos
sunto, inspirada no respeito pelos direitos humanos como tais reconhecidos pela
concluídos em virtude desse artigo.
Convenção e pelos seus Protocolos.
2. O processo descrito no n.º 1 do presente artigo é confidencial.
3. Em caso de resolução amigável, o Tribunal arquivará o assunto, proferindo,
TÍTULO III
para o efeito, uma decisão que conterá uma breve exposição dos factos e da soluDisposições diversas
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✁
2. Os documentos depositados na secretaria ficarão acessíveis ao público, salvo
ARTIGO 53.º Salvaguarda dos direitos humanos reconhecidos por outra via
decisão em contrário do presidente do Tribunal.
Nenhuma das disposições da presente Convenção será interpretada no sentido de
limitar ou prejudicar os direitos humanos e as liberdades fundamentais que tiveARTIGO 41.º Reparação razoável
rem sido reconhecidos de acordo com as leis de qualquer Alta Parte Contratante
Se o Tribunal declarar que houve violação da Convenção ou dos seus protocolos e
ou de qualquer outra Convenção em que aquela seja parte.
se o direito interno da Alta Parte Contratante não permitir senão imperfeitamente
obviar às consequências de tal violação, o Tribunal atribuirá à parte lesada uma
ARTIGO 54.º Poderes do Comité de Ministros
reparação razoável, se necessário.
Nenhuma das disposições da presente Convenção afeta os poderes conferidos ao
Comité de Ministros pelo Estatuto do Conselho da Europa.
Artigo 51.º

Artigo 52.º

Artigo 40.º

Artigo 53.º

Artigo 41.º

Artigo 54.º

ARTIGO 42.º Decisões das secções
Artigo 42.º

As decisões tomadas pelas secções tornam-se definitivas em conformidade com o
disposto no n.º 2 do artigo 44.º.
Nenhuma das disposições da presente Convenção será interpretada no sentido de
limitar ou prejudicar os direitos humanos e as liberdades fundamentais que tiveARTIGO 43.º Devolução ao tribunal pleno
rem sido reconhecidos de acordo com as leis de qualquer Alta Parte Contratante
1. Num prazo de três meses a contar da data da sentença proferida por uma secou de qualquer outra Convenção em que aquela seja parte.
ção, qualquer parte no assunto poderá, em casos excecionais, solicitar a devolução do assunto ao tribunal pleno.
ARTIGO 56.º Aplicação territorial
2. Um coletivo composto por cinco juízes do tribunal pleno aceitará a petição, se
1. Qualquer Estado pode, no momento da ratificação ou em qualquer outro moo assunto levantar uma questão grave quanto à interpretação ou à aplicação da
mento ulterior, declarar, em notificação dirigida ao Secretário-Geral do Conselho
Convenção ou dos seus protocolos ou ainda se levantar uma questão grave de cada Europa, que a presente Convenção se aplicará, sob reserva do n.º 4 do presente
rácter geral.
artigo, a todos os territórios ou a quaisquer dos territórios cujas relações interna3. Se o coletivo aceitar a petição, o tribunal pleno pronunciar-se-á sobre o assunto
cionais assegura.
por meio de sentença.
2. A Convenção será aplicada ao território ou territórios designados na notificação, a partir do trigésimo dia seguinte à data em que o Secretário-Geral do ConseARTIGO 44.º Sentenças definitivas
lho da Europa a tiver recebido.
1. A sentença do tribunal pleno é definitiva.
2. A sentença de uma secção pronunciar-se-á definitiva:
a) Se as partes declararem que não solicitarão a devolução do assunto ao tribunal pleno;
b) Três meses após a data da sentença, se a devolução do assunto ao tribunal
pleno não for solicitada;
Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito
c) Se o coletivo do tribunal pleno rejeitar a petição de devolução formulada nos
Constituição da República Portuguesa – Edição Académica, 9.ª Edição – Col. Legislação. Julho de 2019
termos do artigo 43.º.
06770.90
3. A sentença definitiva será publicada.
ARTIGO 55.º Renúncia a outras formas de resolução de litígios
Artigo 55.º

Artigo 43.º

Artigo 56.º

Artigo 44.º
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