
 

Os Direitos Na Palma Da Mão 
 



O que são Direitos Humanos? 
· Direitos Humanos são todos os direitos, liberdades, normas e princípios morais que o ser humano 

possui desde que é gerado, sendo anteriores e superiores às leis de cada Estado e respeitando a 
igualdade na diferença, permitindo-nos ter a nossa vivência com tranquilidade, liberdade e privacida-
de. 

 
Enquadramento histórico 
· 539 AC – O primeiro rei da antiga Pérsia libertou os escravos  após a conquista da cidade de Babiló-

nia, dando origem a um marco na história da humanidade, na qual declarou a igualdade racial e liber-
dade religiosa. Estas foram registadas num cilindro de argila, que ficou a ser reconhecido como a pri-
meira Carta dos Direitos Humanos. Esta revolução da ideia dos Direitos Humanos espalhou-se pela 
India, Grécia entre outras civilizações como a Romana, onde surgiu o conceito de lei natural . 

 
 Ao longo dos tempos foram surgindo documentos de referência para os Direitos Humanos, tais co-

mo: 
 

¨ 1215 - Carta Magna- destaca-se pela amplitude que passou a dar à liberdade pessoal e de bens; 
¨ 1628 - Petição de Direito– direito de invocar os poderes públicos para determinada questão; 
¨ 1689 - Declaração dos Direitos- feito pelo Parlamento em Inglaterra, assegurando a liberdade de 

expressão e o direito de organizar livremente eleições; 
¨ 1789 - Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão  - Em Paris surge o movimento 

revolucionário contra o poder absoluto e os altos impostos e obrigações por parte do povo, tendo 
como ideais da revolução a “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”; 

 



 
 
 
¨ 1840 – Convenção mundial contra a escravatura- dando origem ao fim da escravatura em todas as 

colónias britânicas; 
¨ 1848 – Surge nos EUA o movimento sufragista, no qual as mulheres lutavam pelo direito de voto; 
¨ 1941 – Carta do Atlântico, na qual eram descritos os quatro direitos e liberdades (“direito a um nível 

de vida suficiente e à segurança, liberdade de expressão e de religião ”); 
¨ 1945 – Implementação da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de prevenir a guerra 

pelo exercício da cooperação internacional; 
¨ 1948 – Declaração Universal dos Direitos do Homem, sendo este o primeiro instrumento jurídico a 

promover os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais; 
¨ 1949 – Convenção de Genebra—Quatro acordos internacionais para a protecção das vítimas da 

Guerra; 
Conselho da Europa – visa agir a favor da liberdade e da cooperação através da defesa da 
democracia e dos direitos humanos; 

¨ 1950 - Convenção Europeia dos Direitos do Homem, com o objetivo garantir os direitos fundamen-
tais em todos os Estados membros, direitos estes que são protegidos pela Comissão e pelo Tribu-
nal Europeu dos Direitos do Homem; 

¨ Anos 50- surgem as primeiras leis sobre os direitos cívicos dos negros nos EUA; 
¨ 1981 - Assinatura da Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos; 
¨ 1989: A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é adotada; 
¨ 1990: É adoptada a Convenção das Nações Unidas sobre a Protecção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Imigrantes e suas Famílias; 
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· Direito à habitação- não há estrutura sólida que possa ser chamada habitação sem que 
esta nos faça sentir que somos alguém com dignidade; 

· Direito à cidadania- estatuto que nos é atribuído ao integrar uma sociedade; 
· Direito à Segurança Social- acesso a um sistema de proteção dos direitos essenciais do 

cidadão com vista a assegurar o seu bem estar; 
· Direito ao lazer- fazer desporto, jogos com os nossos colegas e amigos, tomar café quan-

do queremos e passear pela cidade, integrar-nos socialmente. É um direito do cidadão e 
um dever do Estado; 

· Direito ao trabalho- todas as pessoas têm o direito a ter um trabalho com dignidade, um 
salário, responsabilidades, um horário, pausas e férias; 

 



 
 
 
 
 
 
 
· Direito à privacidade- direito que o ser humano tem de preservar as suas vivências mais 

íntimas do conhecimento alheio; 
· Direito à família e à democracia- nos países democráticos existem vários tipos de famí-

lias, muitas delas excluídas ou mal aceites na sociedade, como as famílias alargadas, ho-
mossexuais, monoparentais, danças a dois, comunitárias, hospedeiras, adotivas, fantas-
mas, descontroladas… ; 

· Direito à vida e à liberdade- qualquer ser nasce em liberdade, mas esta ao longo da vida 
não se mantém constante; 

· Direito à educação- direito a ter uma formação mínima, facilitando o saber estar e o saber 
fazer em sociedade. 
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ORGANIZAÇÃO  

 
 

NÚCLEO DISTRITAL VISEU EAPN PORTUGAL 
 
 
 

CONSELHO LOCAL DE CIDADÃOS DE VISEU/ GRUPO VOZ ACTIVA 
 


