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1. Introdução 
 

Um maior compromisso com a compreensão e implementação dos direitos das 
minorias a níveil local, regional, nacional e internacional, com a plena inclusão e 
participação de grupos minoritários, é imperativo para prevenir conflitos e garantir o 
bem-estar geral de nossas sociedades. Os membros de grupos minoritários contribuem 
significativamente para a riqueza e diversidade das nossas comunidades, mas, para lhes 
dar voz, os Estados devem garantir que haja uma colaboração estrita entre os diferentes 
atores da sociedade e que todos contribuam para a implementação de novas estratégias, 
prioridades e abordagens que possam levar à conquista de sociedades mais justas, onde 
os direitos das pessoas sejam respeitados e protegidos. A implementação dos direitos 

gestão, e a boa gestão 
é informada por princípios de direitos humanos. Esses princípios fornecem valores 
para orientar a política e a implementação, bem como padrões de desempenho para 
melhorar a responsabilidade. 
 
O seguinte documento visa apresentar aos leitores diferentes políticas e iniciativas de 
direitos humanos provenientes dos quatro parceiros do projeto  Alemanha, Portugal, 
Espanha e Itália. Além disso, mostra que, embora às vezes algumas boas práticas 
pareçam mais fáceis de implementar, passar da teoria para a prática pode ser um 
processo muito complexo, que envolve muitos participantes com diferentes papéis, 
interesses e recursos. Portanto, essencial para a proteção dos direitos humanos é a 
cooperação entre todas as partes interessadas. É preciso encontrar uma abordagem 
geral que permita alcançar melhor os objetivos, bem como construir um roteiro de 
direitos humanos baseado num amplo envolvimento e consulta com especialistas em 
direitos humanos. Um roteiro de direitos humanos deve orientar-se para fins amplos 
importantes, ilustrando abordagens para abordar lacunas, melhorar programas, e 
implementar novas medidas para respeitar os direitos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PTE RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS 2022 

 

2|P á g i n a  
 

 
2. Políticas e iniciativas de direitos humanos 

 

2.1 Políticas e iniciativas de direitos humanos da Alemanha 

Sendo um Estado-Parte de todas as principais convenções de direitos humanos, a 
Alemanha atribui grande importância à aplicação e cumprimento dos direitos 
humanos a nível nacional e internacional. Os direitos humanos na Alemanha servem-
se de um alto nível de proteção, tanto na teoria como na prática. 

 

-la e protegê-la será dever de toda 
 Este é o mandato claro no artigo 1 da Lei Fundamental alemã1, em 

 

 

O país ratificou a maioria dos tratados internacionais de direitos humanos. De facto, a 
Alemanha é parte contratante dos importantes tratados de direitos humanos da ONU 
e os seus Protocolos Adicionais (Pacto Civil, Pacto Social, Convenção Anti-Racismo, 
Convenção sobre os Direitos da Mulher, Convenção contra a Tortura, Convenção 
sobre os Direitos da Criança, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
, Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado). 

A Alemanha também leva a sério essa obrigação nas suas relações com países 
estrangeiros. A proteção e o fortalecimento dos direitos humanos desempenham um 
papel especial na política externa e no contexto internacional, pois as violações 
sistemáticas dos direitos humanos são frequentemente o primeiro passo para conflitos 
e crises. Juntamente com seus parceiros na UE e em colaboração com as Nações Unidas, 
a Alemanha defende a proteção e a melhoria dos padrões de direitos humanos. Além 
disso, a Alemanha está a criar as suas próprias ferramentas e apoia instituições 
internacionais com o objetivo de proteger e defender os direitos humanos em todo o 
mundo2. O Comissário do Governo Federal para Política de Direitos Humanos e Ajuda 
Humanitária, baseado no Ministério das Relações Exteriores, observa os 
desenvolvimentos internacionais, coordena as atividades de direitos humanos com 
outros órgãos estaduais e aconselha o Ministro Federal das Relações Exteriores. 

O parlamento alemão, o Bundestag, acompanha e monitoriza a política alemã de 
direitos humanos desde 1998 por meio de seu Comitê de Direitos Humanos e Ajuda 

                                                           
1https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/peace-and-security/protection-human-rights 
2https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/en/peace-and-security/international-human-rights-
policy-tools 
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Humanitária. Os membros do comitê são 17 delegados de todos os partidos e as suas 

outras países. A comissão informa os membros do parlamento sobre a situação nos 
países anfitriões antes de viajarem e dá-lhes notas sobre as pessoas que precisam de 
ajuda lá.

Em 2000, o Instituto Alemão de Direitos Humanos, um órgão financiado pelo Estado, 
mas independente, foi estabelecido em Berlim. Como instituição nacional de direitos 

humanos, conforme definido nos 
Princípios de Paris da ONU, destina-se 
a ajudar a promoção e proteção dos 
direitos humanos pela Alemanha no 
país e no exterior.

Como parte da sua política de direitos 
humanos, o Governo Federal dá alta 
prioridade ao combate ao racismo e à 

xenofobia, por isso, a Alemanha possui um Plano de Ação Nacional contra o Racismo. 
O Governo Federal atualizou-o pela última vez em junho de 2017, proibindo a 
discriminação contra homossexuais e transexuais. Entre outras coisas, os seus 
princípios incluem proteger as pessoas que são vítimas de discriminação, punir a 
violência racista e combater o racismo e o ódio na internet. O plano visa promover a 
educação cívica, a diversidade na vida profissional e o envolvimento na sociedade civil.

Com relação aos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 
intersexuais (LGBTI), recentemente neste ano, a Alemanha ampliou os seus 
compromissos na sua estratégia multifacetada de política externa e cooperação para o 
desenvolvimento, adotada em 3 de março de 2021. Os objetivos, a Estratégia de 
Inclusão LGBTI visa promover o papel da Alemanha na promoção dos direitos das 
pessoas LGBTI em instituições internacionais e regionais de direitos humanos. 
Compromete as missões diplomáticas da Alemanha a fazer mais para se envolver no 
diálogo sobre questões LGBTI com os países anfitriões e, quando apropriado, com 
setores religiosos, empresariais e outros. A política também destaca a importância de 
monitorizar os abusos dos direitos humanos e colaborar estreitamente com a sociedade 
civil. A política diz que a Alemanha pode fornecer assistência a ativistas em risco, 
levantando questões relevantes com os governos anfitriões, expressar solidariedade 
por meio de declarações oficiais quando necessário, observar julgamentos e, em 
circunstâncias urgentes, fornecer asilo. Na área de cooperação para o 

direitos LGBTI, inclusive expandindo financiamento e apoio técnico, capacitação e 

Como país com uma sociedade pluralista,
a Alemanha sempre procura promover a
convivência respeitosa por meio de
diferentes iniciativas sociais contra o
racismo e proteger e promover os
direitos de seus grupos minoritários.
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oportunidades de networking para organizações que atendem populações LGBTI no 
exterior. Além disso, a implementação da ambiciosa Estratégia de Inclusão LGBTI 
exigirá monitoramento de perto em colaboração com a sociedade civil na Alemanha. 
O governo propõe avaliar a política após três anos, o que pode oferecer uma 
oportunidade para identificar áreas de melhoria e expansão.  

A Alemanha desenvolveu várias boas práticas que abordam a exclusão e a 
marginalização por meio da educação inclusiva para todas as pessoas que visam criar 
uma sociedade inclusiva e tolerante. Por exemplo, The Land North Rhine-Westphalia 
contribui para a promoção da diversidade e inclusão no sistema educativo através da 
criação de uma rede de mais de 1000 professores com antecedentes migratórios. 
Existem muitos outros grandes projetos atualmente implementados para prevenir e 
combater o racismo, a homofobia e a transfobia. 

 

 

 

 

 

Em 2016, a Lei de Integração garantiu que os requerentes de asilo com boas 
perspectivas de permanência na Alemanha tivessem acesso antecipado às medidas de 
integração do Estado. No entanto, se os requerentes de asilo se recusassem a frequentar 
aulas de integração ou a aceitar oportunidades de trabalho, o governo cortava os seus 
benefícios. 

A lei também permitia aos requerentes de asilo que vivem em habitações coletivas 
aceitarem empregos de workfare, dos quais 100.000 foram criados. Colocar os 
requerentes de asilo em empregos remunerados, aprender alemão e frequentar aulas 
de integração tornaram-se pilares da agenda de integração da CDU3. O número de 
cursos de formação profissional continua a crescer e oferece-se formação em particular 
nas áreas da saúde, comércio, artesanato e profissões técnicas. Dentro deste programa, 

-
de emprego e formação com refugiados e na assistência durante o processo de 
integração. As medidas adoptadas deram origem a resultados encorajadores: enquanto 
os estudos indicam que no passado eram necessários, em média, dez anos para integrar 
60% dos refugiados no mercado de trabalho, já cerca de um terço dos migrantes 
originários dos oito países de origem mais comuns de os requerentes de asilo 
encontraram emprego em abril de 2019. Refugiados e requerentes de asilo, juntamente 
                                                           
3https://theloop.ecpr.eu/germany-a-country-of-immigration-or-integration-merkels-uncomfortable-
legacy/ 

A Alemanha também é conhecida pelo seu notável gesto de abrir as suas 
fronteiras para os muitos requerentes de asilo e migrantes que se 
deslocaram pela Europa durante o segundo semestre de 2015. De fato, a 
Alemanha aceitou mais refugiados do que qualquer outro país da UE. 
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com migrantes de muitos países da UE, ajudam a remediar a escassez de mão de obra 
na Alemanha, em particular nos setores de saúde e assistência4. 

Além das medidas de integração federal, a política de integração também é executada 
a nível estadual e municipal. Todos os estados desenvolveram um conceito de 
integração e/ou diretrizes correspondentes. Vários municípios também criaram os seus 
próprios conceitos de integração. 

Dada a história passada, a República Federal da Alemanha tem uma responsabilidade 
especial para com a sua população judaica. Todas as forças democráticas na Alemanha 
concordam que todos os tipos de anti-semitismo devem ser combatidos. O combate ao 
antissemitismo também é uma prioridade do Governo Federal. Por exemplo, o 
programa estatal de Berlim contra o extremismo de direita, o racismo e o 
antissemitismo é um programa de financiamento destinado a fortalecer a sociedade 
civil, a cultura política democrática e a participação igualitária de todos os cidadãos. 
Todos os anos, o programa estadual financia cerca de 50 projetos e iniciativas que 
abordam o extremismo de direita, o racismo e o antissemitismo e a conscientização 
sobre diferentes estilos de vida, mentalidades e formas de fé religiosa. Fornecem 
educação, estabelecem redes de especialistas, ajudam pais, professores e vítimas de 
discriminação e violência, e apoiam instituições nos debates atuais. Esses esforços são 
complementados e acompanhados pela rede consultiva de Berlim, composta por 
especialistas da comunidade académica, dos projetos e da administração. Projetos 
importantes financiados pelo programa estadual podem ser encontradosaqui. 

 

A Alemanha acredita que o envolvimento cívico é essencial para lidar com os desafios 
sociopolíticos, como foi demonstrado pela impressionante assistência prestada pelos 
cidadãos aos refugiados. 

 

O compromisso 
comunidade e desenvolver a combinação de conhecimento, habilidades, valores e 
motivação para fazer essa diferença. Significa promover a qualidade de vida numa 

compromisso cívico é 
baseado no princípio da voluntariedade, é significativo e geralmente não requer 
envolvimento do governo, mas sim boas condições de enquadramento. O 
compromisso cívico aproxima as pessoas e, portanto, tem o potencial de reduzir 
preconceitos e fortalecer as bases de uma sociedade democrática, solidária e preparada 
para o futuro. 

                                                           
4https://rm.coe.int/ecri-report-on-germany-sixth-monitoring-cycle-/16809ce4be 
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Dado que a participação cívica é um importante pilar da coesão social, o Ministério 
Federal do Interior, em consulta com o Comissário do Governo Federal para os Novos 
Estados Federais, lançou um programa para incentivar a coesão social através da 
participação (Zusammenhalt durch Teilhabe, ZdT) apoiando associações e clubes em 
toda a Alemanha para garantir que o trabalho dos seus voluntários e funcionários 
permanentes seja organizado com base nos valores da nossa ordem básica gratuita. Nos 
projetos do programa, os membros trabalham para promover a participação 
democrática e prevenir o extremismo, racismo e preconceitos racistas em regiões 
rurais e estruturalmente fracas e usam as estruturas existentes de compromisso cívico. 
Os fundos anuais concedidos ascendem a 12 milhões de euros. Os principais 
beneficiários são associações regionais, clubes e os seus membros, como associações 
estaduais de desporto organizado, bombeiros voluntários, a Agência Federal de 
Assistência Técnica THW e outras organizações de assistência e assistência social. As 
habilidades para resolver conflitos e lidar com incidentes discriminatórios e 
antidemocráticos são apoiadas e aprimoradas. Os projetos ajudam a prevenir ameaças 
extremistas e promovem condições básicas para uma convivência pacífica sem 
violência com base no princípio da igualdade. O objetivo dos projetos financiados por 
este programa é apoiar uma cultura comunitária confiante, vibrante e democrática, 
onde não há espaço para tendências extremistas e anticonstitucionais.  

locais e distritos na Alemanha para desenvolver e implementar planos de ação para 

locais. 

projetos de cooperação direcionados a todos os 
atores locais relevantes com a participação ativa 
dos cidadãos. Apoiam e desenvolvem alianças 
locais e regionais sustentáveis nessas áreas. 
Num espírito de parceria, nomeadamente entre 

as autarquias locais e a sociedade civil, desenvolve-se uma democracia viva e 
diversificada a nível local e uma cultura de cooperação, de coexistência respeitosa, de 
reconhecimento e apoio mútuos. Desde que o programa federal entrou em vigor, mais 
de 2.700 medidas individuais foram financiadas em municípios e distritos da 
Alemanha todos os anos. 

a ser mais desenvolvido. A 
volvimento 

a adolescentes e jovens a chance, dentro do contexto de trabalho, de se concentrar 
mais em questões como diversidade, enfrentamento de preconceitos e radicalização. 
O comportamento democrático e a conscientização dos estagiários e jovens devem ser 

Projetos locais contra o racismo, 
formas atuais de antissemitismo, 
islamofobia, anticiganismo, 
homofobia e transfobia 
constituem uma prioridade. 
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fortalecidos e o seu envolvimento social deve ser promovido. Ao mesmo tempo, uma 
cultura de reconhecimento, interação respeitosa e dignidade humana deve ser 
fortalecida e apoiada. Para o efeito, são apoiados projetos-piloto destinados a apoiar a 
diversidade e o comportamento democrático nas escolas e instituições profissionais e 
no local de trabalho. 

 

2.2 Políticas e iniciativas de direitos humanos da Itália 

A Itália é um Estado Membro do Conselho da Europa e das Nações Unidas, e tem 
obrigações de direitos humanos aos níveis regional e universal. 

Como Membro do COE, a Itália ratificou a Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
e está sujeita à jurisdição do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. A Itália ratificou 
a Carta Social Europeia Revisada e autorizou o Comité Europeu de Direitos Sociais a 
decidir queixas coletivas contra ela. As políticas e práticas de direitos humanos da Itália 
também são monitorizadas pelo Comissário de Direitos Humanos do COE, que 
identifica lacunas na proteção dos direitos humanos, realiza visitas aos países, dialoga 
com os Estados e prepara relatórios temáticos e conselhos. 

Como Estado Membro da ONU, a Itália está sujeita à supervisão de vários órgãos de 
direitos humanos da ONU, incluindo o Conselho de Direitos Humanos e sua Revisão 
Periódica Universal e procedimentos especiais temáticos. Como parte de tratados de 
direitos humanos universais específicos, as políticas e práticas da Itália são 
monitorizadas pelos órgãos de tratados da ONU. Aceitou o procedimento de 
reclamações de sete órgãos de tratados5. 

 

 

 

 

 

As ações de direitos humanos da Itália concentram-se ,em particular, em várias questões 
prioritárias: a luta contra todas as formas de discriminação; uma moratória universal 
sobre a pena de morte; a promoção dos direitos das mulheres e meninas (incluindo 
campanhas contra a mutilação genital feminina e casamentos precoces e forçados); a 
proteção da liberdade de religião e crença e os direitos dos membros de minorias 
religiosas; a luta contra o tráfico de seres humanos; a promoção dos direitos das pessoas 
com deficiência; a proteção dos defensores dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a 

                                                           
5https://ijrcenter.org/country-factsheets/country-factsheets-europe/italy-factsheet/ 

A Itália apoia e promove inúmeras iniciativas internacionais na luta 
contra a discriminação, atribuindo grande importância à luta contra o 
discurso de ódio, online e offline. 
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Itália também se comprometeu com várias outras iniciativas para a proteção e 
promoção dos direitos humanos em conformidade com as obrigações assumidas a nível 
internacional para apoiar os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. 
Essas iniciativas incluíram a luta contra o racismo, a xenofobia e todas as formas de 
intolerância, 

A Itália tradicionalmente apoia, em particular, as resoluções do Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas sobre a luta contra todas as formas de racismo, xenofobia 
e intolerância, bem como todas as formas de discriminação com base na orientação 
sexual e identidade de género. 

A Itália faz parte da Equal Rights Coalition, uma plataforma de cooperação 
internacional que promove o intercâmbio de informações e boas práticas sobre os 
direitos das pessoas LGBTI. A Itália também faz parte do Global Equality Fund, um 
fundo internacional criado em 2011, por iniciativa dos EUA, para financiar projetos 
de proteção e promoção dos direitos das pessoas LGBTI. 

Uma iniciativa de boa prática vinda da Itália é a cooperação entre Gay Help Line e o 
Observatório de Segurança contra Atos de Discriminação (OSCAD), que visa aumentar 
o apoio a vítimas de crimes de ódio lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais. Isso 
inclui encaminhar as vítimas para organizações de apoio, participar em eventos e 
organizar sessões de formação conjuntas. A abrangência desta iniciativa é nacional, 
tendo como público-alvo pessoas LGBTI e policias. 

A cooperação entre o OSCAD e a Gay Help Line começou em resposta à necessidade 
da Gay Help Line de encontrar apoio específico para menores LGBTI+ que foram 
vítimas de abuso e violência doméstica como consequência da sua saída do armário. 
Entre os principais objetivos da iniciativa está o apoio às vítimas de crimes de ódio 
motivados por LGBTI+, permitir encaminhamentos entre o OSCAD e a Gay Help Line 
e, se necessário, entre o OSCAD e a polícia, e coletar dados sobre violência homofóbica 
e transfóbica e discriminação. Além disso, a Gay Help Line é principalmente 
administrada por voluntários e oferece um espaço acolhedor, inclusivo e seguro para 
conversar e encontrar assistência. A linha de apoio pode ser alcançada em todo o país. 
Gay Help Line recebe financiamento por meio de editais do Escritório Nacional contra 
a Discriminação Racial e por meio de outros editais/projetos em nível local e nacional. 
O financiamento adicional vem de fundações privadas, do setor corporativo e de 
empresas farmacêuticas. A Gay Help Line também organiza crowdfunding e 
campanhas públicas de angariação de fundos ou de sensibilização6. 

No entanto, embora o governo italiano implemente e apoie diferentes iniciativas para 
promover os direitos das pessoas que sofrem discriminação com base na orientação 

                                                           
6https://fra.europa.eu/en/promising-practices/gay-help-line-and-cooperation-observatory-security-
against-acts-discrimination 
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sexual e identidade de género, grupos de direitos humanos recebem centenas de 
denúncias de crimes de ódio a cada ano, mas muitas ficam impunes. 

Além disso, a Itália aprovou uniões civis do mesmo sexo em 2016, mas o país ficou 
atrás dos seus parceiros da UE na criação de medidas anti-homofobia. 

 

 

 

 

 
A Itália frequentemente apresenta recomendações específicas a países terceiros em 
relação aos direitos das mulheres e ao combate à violência contra as mulheres na 
Revisão Periódica Universal, que monitoriza a situação dos direitos humanos nos 
estados membros da ONU a cada quatro anos em Genebra. A nível nacional, em 
dezembro de 2016, a Itália adotou o terceiro Plano de Ação Nacional para a 
implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. O Plano abrange o período 
2016-2020 e foi elaborado com a contribuição ativa da sociedade civil. Com 7 
Objetivos e 44 Ações, continha iniciativas qualificadoras a nível nacional e 
internacional. O Parlamento italiano destinou fundos ad hoc para a implementação do 
Plano e a Itália está agora entre os poucos países que garantem uma contribuição do 
governo para a implementação da Agenda 1325 (2000)7. 

A Itália recebe a maioria dos refugiados e requerentes de asilo que chegam à Europa8. 
Mais de 500.000 pessoas pediram asilo na Itália desde 2014, incluindo dezenas de 
milhares de crianças desacompanhadas. Mais de 40% das chegadas à Europa em 2020 
foram recebidas pela Itália. Além disso, o país continua a receber a maior parte dos 
que chegam à Europa atravessando o Mar Mediterrâneo usando contrabandistas. 

Alguns países da Europa, como a França, a Bélgica e a Croácia, estabeleceram os seus 
órgãos de determinação como uma única autoridade central responsável pela análise e 
decisão dos pedidos de proteção internacional, enquanto outros estabeleceram 
procedimentos descentralizados. Por exemplo, a Itália é um dos países da UE que 
estabeleceu procedimentos descentralizados em primeira instância, nomeadamente 
por razões de capacidade e/ou logística, mas também com o objetivo de melhorar o 
processamento de pedidos de proteção internacional em todo o seu território. Os 
escritórios descentralizados estão, portanto, localizados em diferentes regiões, 
províncias ou estados, permitindo-lhes responder a atrasos no processamento de 

                                                           
7https://www.esteri.it/en/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti-
umani/litalia_e_i_diritti_umani/ 
8https://www.rescue.org/country/italy#what-is-the-current-situation-in-italy 

No que diz respeito à promoção da igualdade de género e empoderamento feminino, 
a Itália está fortemente comprometida, fazendo parte da Convenção das Nações 
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
e participando ativamente da Comissão das Nações Unidas sobre a Condição da 
Mulher. 
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pedidos de asilo e gerenciar um número crescente de requerentes de asilo espalhados 
pelo território de um país. Na Itália, as Comissões Territoriais são responsáveis pelo 
exame dos pedidos de proteção internacional em primeira instância. A lei prevê a 
criação de 20 Comissões Territoriais e até 30 subcomissões em todo o território 
nacional, de forma a dinamizar e melhorar a gestão do crescente número de pedidos 
de proteção internacional9. 

Além disso, o sistema de acolhimento e integração de requerentes de asilo e refugiados 
esteve no centro do debate político na Itália nos últimos anos e, como resultado, foi 
alterado várias vezes. A mudança mais recente ocorreu em outubro de 2020, quando o 
gabinete do II Conte aprovou um novo decreto sobre migração e segurança que 
modificou algumas das disposições introduzidas pelos chamados 'Decretos de 
Segurança Salvini' em 2018 e 2019. O antigo sistema SPRAR/SIPROIMI (um dos dois 
ramos que compõem o sistema nacional de acolhimento) mudou de nome para SAI 
('sistema de acolhimento e integração'), e foi reorganizado em dois níveis: o primeiro 
dedicado aos requerentes de proteção internacional, e o segundo para aqueles que já 
receberam proteção internacional e precisam de serviços adicionais de integração. 

 

No que diz respeito às pessoas de diferentes religiões, a Constituição italiana afirma 
que todos os cidadãos são iguais perante a lei, independentemente da religião e são 
livres para professar as suas crenças de qualquer forma, individualmente ou com outras 
pessoas, e promovê-las e celebrar rituais em público ou em privado, desde que não 
sejam ofensivos à moralidade pública. 

 

De acordo com a constituição, cada comunidade religiosa tem o direito de estabelecer 
as suas próprias instituições de acordo com os seus próprios estatutos, desde que estes 
não entrem em conflito com a lei. A constituição estipula que o estado não pode impor 
limitações ou impostos especiais sobre o estabelecimento ou atividades de grupos por 
causa da sua natureza ou objetivos religiosos. A constituição especifica que o Estado e 
a Igreja Católica são independentes um do outro, e tratados, incluindo uma 
concordância entre o governo e a Santa Sé, regem as suas relações. 

A lei nacional não restringe as coberturas faciais religiosas, mas algumas autoridades 
locais impõem restrições. As leis regionais da Ligúria, Veneto e Lombardia proíbem o 
uso de burcas e niqabs em edifícios e instituições públicas, incluindo hospitais. No 
entanto, para respeitar a Constituição italiana, que garante a liberdade de religião, 
nenhuma região faz referência específica aos véus islâmicos no texto da sua lei. 

                                                           
9file:///C:/Users/mobil/OneDrive/Escritorio/aida_asylum_authorities_0.pdf 
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Desde 2019, a lei regional da Lombardia proíbe as autoridades locais de dividir os 
túmulos por crença religiosa. De acordo com a lei, o discurso de ódio, incluindo casos 
motivados por ódio religioso, é punível com até quatro anos de prisão. Esta lei também 
se aplica à negação de genocídio ou crimes contra a humanidade. 

 

2.3 Políticas e iniciativas de direitos humanos da Espanha 

A Espanha é uma democracia forte, com direitos humanos e liberdades fundamentais 
firmemente protegidos pela Constituição de 1978. A Espanha ratificou uma ampla 
variedade de tratados internacionais de direitos humanos. O país está atualmente em 
processo de implementação de um segundo Plano Nacional de Direitos Humanos 
atualizado, que deverá incluir a criação de um órgão nacional de coordenação e 
monitoramento de direitos humanos, bem como um sistema de indicadores de direitos 
humanos. A Espanha também é atualmente membro do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU, com foco na abolição da pena de morte, na promoção dos direitos 
civis, culturais e democráticos e na luta contra o racismo, a xenofobia e todas as formas 
de discriminação. 

A partir da década de 2020, a Espanha é 
considerada um dos países mais 
culturalmente liberais e amigos LGBT do 
mundo. Além disso, a cultura LGBT teve um 
papel significativo na literatura espanhola, 
música, cinema e outras formas de 
entretenimento, bem como questões sociais e 

políticas. 

A partir de 2019, a Espanha teve um desempenho melhor do que a média da OCDE 
em relação às leis que protegem indivíduos LGBTI contra discriminação e violência. 
A discriminação baseada explicitamente na orientação sexual é proibida pelo Código 
Penal desde 1996. Além disso, várias regiões autónomas, incluindo as quatro mais 
populosas, proíbem a discriminação explicitamente baseada na identidade de género e 
nas características sexuais/status intersexual. A discriminação por esses motivos é 
proibida numa ampla gama de campos  emprego, educação, fornecimento e acesso a 
bens e serviços, incluindo moradia, etc.10. As conquistas da Espanha ao enfrentar os 
desafios únicos enfrentados por lésbicas, gays e bissexuais também foram 
extraordinárias. 

 

                                                           
10https://www.oecd.org/spain/OECD-LGBTI-2020-Over-The-Rainbow-SPAIN.pdf 

Os direitos LGBT na Espanha 
passaram por várias mudanças 
significativas nas últimas décadas 
para se tornarem alguns dos mais 
avançados do mundo. 
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                      Em 2005, a Espanha tornou-se o terceiro país do mundo a legalizar o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo. Além de obter o pleno reconhecimento legal 
das suas parcerias, os casais espanhóis do mesmo sexo também são tratados em pé de 
igualdade em relação aos casais de sexo diferente no que diz respeito ao acesso à adoção 
e à tecnologia de reprodução assistida. Atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo são 
legais, não há restrições de casamento específicas para pessoas trans, casais do mesmo 
sexo podem entrar em uniões civis e parcerias registadas nos mesmos termos que casais 
de sexo diferente, bem como casais do mesmo sexo ( casados e solteiros) podem adoptar 
filhos em conjunto ou por adopção pelo segundo progenitor nas mesmas condições 
que os casais de sexo diferente nos termos do n.º 4 do artigo 175.º do Código Civil, 
alterado pela Lei n.º 13/2005, de 1 de Julho. 

Além disso, a discriminação no emprego em razão do sexo, orientação sexual ou 
os do artigo 314 do 

Código Penal espanhol. O artigo 14 da Constituição espanhola afirma que os espanhóis 
são iguais perante a lei. A orientação sexual e a identidade de género não estão 
expressamente incluídas na lista de características protegidas, mas foram incluídas por 
meio de jurisprudência. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE, 
a identidade de género é incluída como discriminação em razão do sexo. Além disso, 
algumas regiões promulgaram leis que promovem os direitos LGBT, mas, em termos 
gerais, não existe uma lei nacional específica. 

As leis inclusivas LGBT estão a ser acompanhadas de esforços significativos para tornar 
os indivíduos LGBTI mais bem representados e visíveis nas estatísticas nacionais. Sem 
a coleta de dados apropriada, os formuladores de políticas que visam melhorar a 
inclusão LGBTI continuarão a fazê-lo com pouca ou nenhuma informação relevante. 
É importante que a Espanha permaneça ativa nas seguintes áreas políticas 
complementares que são vistas como fundamentais pelos planos de ação nacionais em 
andamento destinados a fortalecer a inclusão LGBTI: 

             Reforçar a antidiscriminação inclusiva LGBTI, o crime de ódio/discurso de 
ódio e as leis de asilo, por exemplo, através da formação de agentes policiais sobre 
como lidar adequadamente com crimes de ódio contra pessoas LGBTI; 

            Promover uma cultura de igualdade de tratamento na educação, emprego e 
saúde, além de fazer cumprir as leis que proíbem a discriminação nestes domínios, por 
exemplo, através de uma abordagem de toda a escola para combater o bullying LGBTI-
fóbico; 

             Criar e manter o apoio popular à inclusão LGBTI, por exemplo, por meio de 
atividades de conscientização bem elaboradas entre o público em geral. 
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A sociedade espanhola é um mosaico de realidades culturais, onde os ciganos são 
cidadãos de pleno direito. O país registou progressos significativos na inclusão dos 
ciganos na sociedade graças aos governos autónomos que estão bem equipados em 
áreas-chave para a inclusão social dos grupos mais desfavorecidos, como na educação, 
saúde e serviços sociais. As entidades locais também estão bem preparadas em termos 
de segurança dos cidadãos, habitação, gestão de serviços sociais e atividades culturais, 
sendo algumas partilhadas pelos três níveis administrativos11. Além disso, os poderes 
públicos colocaram na sua agenda a inclusão social dos ciganos desfavorecidos, 
colaborando estreitamente com organizações da sociedade civil e associações ciganas, 
o que resulta num maior conhecimento da situação e dos problemas enfrentados pelos 
ciganos em Espanha, graças ao contributo de profissionais com capacidades e 
experiência, bem como aos diversos estudos realizados no terreno. Embora ainda 
existam obstáculos ao intercâmbio intercultural, a maioria dos ciganos vive e interage 
diariamente com os não ciganos na arena social, e esta interação é provavelmente mais 
forte do que em qualquer outro país europeu. 

A Câmara Baixa aprovou, em 1999, a criação 
de uma Subcomissão para o estudo das 
questões dos ciganos; em 2005, aprovou uma 
moção para insistir ao Governo na promoção 
da cultura, história, identidade e língua 
ciganas, que se concretizou na criação, em 

2007, do Instituto da Cultura cigana, ligado ao 
então Ministério da Cultura. Da mesma forma, as assembleias legislativas de várias 
comunidades autónomas incluíram, nos seus Estatutos reformulados, menções 
expressas às comunidades ciganas historicamente presentes em cada comunidade; 
especificamente, Andaluzia, Aragão, Catalunha e Castela-Leão. Vários órgãos de 
consulta e representação foram criados para o movimento associativo cigano ligado à 
Administração Geral do Estado, como a criação de um Conselho de Estado do Povo 
Cigano em 2005, e vários órgãos semelhantes na Catalunha, País Basco, 

A Estratégia Nacional de Integração dos Ciganos 2020 foi concebida como uma 
oportunidade para fortalecer e ampliar os canais e medidas que produziram resultados 
positivos nas últimas décadas. Inscreve-se no quadro do Programa Nacional de 
Reformas e nos planos e políticas nacionais de vários domínios (educação, emprego, 
habitação, saúde, etc.) que afetam directamente as condições de vida dos ciganos. A 
Estratégia Nacional de Integração dos Ciganos foi apoiada pela inclusão da população 
cigana como destinatário de metas e medidas e planos políticos que abordam a 
população espanhola como um todo: a intenção era que esses planos e políticas 

                                                           
11https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/roma_spain_strategy_en_1.pdf 

Marcos importantes na melhoria da 
inclusão social dos ciganos foram os 
passos para um maior 
reconhecimento institucional dos 
ciganos. 
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chegassem aos ciganos e às desvantagens sociais deste grupo atualmente são 
compreendidos; isso exige que sejam inclusivos, flexíveis e acessíveis. 

Entre as ferramentas e planos políticos mais importantes estavam a Estratégia Europeia 
2020, o Programa Nacional de Reformas, o Quadro Estratégico 2020 para a Cooperação 
e Formação Europeia e a Estratégia Nacional Integral contra o racismo, a discriminação 
racial e a xenofobia e outros tipos de intolerância. A última foi aprovada em novembro 
de 2011 e as medidas previstas no seu enquadramento foi o específico artigo 510 do 
Código Penal, que inclui o acompanhamento de casos de discriminação e ações 
específicas em matéria de educação, emprego, saúde, habitação, mídia, internet, 
esporte e conscientização. 

O Quadro Estratégico de Cooperação e Formação Europeia 2020 estabeleceu quatro 
metas: 1) tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade; 2) 
melhorar a qualidade e eficiência da educação e formação; 3) promover a igualdade, a 
coesão social e a cidadania ativa; 4) reforçar a criatividade e a inovação, incluindo o 
espírito empreendedor a todos os níveis de ensino e formação. 

Relativamente ao Programa Nacional de Reformas para atingir as metas educativas 
foram estabelecidas as seguintes medidas: Programas Iniciais de Qualificação 
Profissional, programas de bolsas, Programas de Reforço, Orientação e Apoio, 
Programa de Redução do Abandono Escolar Precoce, Programa Educação, e medidas 
destinadas a tornar o sistema de formação profissional mais flexível e melhor em geral. 
No que diz respeito ao emprego, o programa estabeleceu medidas para a redução da 
segmentação do mercado de trabalho e do emprego temporário, melhoria das 
oportunidades de emprego para os desempregados particularmente no que respeita aos 
jovens, melhor eficácia das políticas activas de emprego, normalização do emprego não 
declarado e melhoria da empregabilidade das mulheres. No entanto,12 a pesquisa 
"Estudo comparativo sobre a situação da população de Roma na Espanha em relação 
ao emprego e à pobreza" divulgada em setembro de 2019, mostra que há uma baixa 
presença da população romana no mercado de trabalho, marcada pela precariedade e 
proteção fraca, com uma taxa de desemprego que chega a 52% (o que é mais de 3 vezes 
maior que a população em geral,  14,5%), e os resultados mostram também que as 
mulheres sofrem uma clara desvantagem em todas as áreas devido ao seu duplo status, 
como mulheres e ciganas, com uma taxa de emprego que só chega a 16%. 

A Espanha está classificada entre os três países da UE que recebem mais pedidos de 
refúgio desde 2018. Apesar do impacto do COVID-19 no acesso ao território e no 
procedimento de asilo, os pedidos permaneceram altos em 2020. Em 2020, 84% dos 
requerentes vieram de países latino-americanos. Felizmente, os desafios em matéria 
de qualidade e acesso ao procedimento de asilo e às condições de acolhimento estão a 

                                                           
12https://www.gitanos.org/la_comunidad_gitana/gitanos_hoy.html.en 
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ser gradualmente melhorados. Além disso, refugiados e requerentes de asilo estão 
incluídos nos planos de resposta e vacinação da COVID-19 no país, beneficiando de 
cobertura universal de saúde. 

O trabalho da Espanha para apoiar os refugiados foi canalizado em duas direções. No 
âmbito doméstico, a ênfase está no processamento e decisão sobre os pedidos de 
proteção internacional e na assistência aos beneficiários do status de refugiado. No 
nível internacional, a assistência da Espanha concentra-se em refugiados em terceiros 
países, canalizada principalmente por meio de contribuições espanholas a organismos 
internacionais que trabalham em questões de refugiados  como o ACNUR e o Comité 
Internacional da Cruz Vermelha  e a Cooperação Espanhola. A nível regional, a 
Espanha é líder na formulação das políticas, estratégias e mecanismos de refugiados da 
União Europeia. 

O direito de requerer proteção internacional na Espanha está consagrado no artigo 
13.4 da Constituição espanhola: "A lei estabelecerá os termos em que cidadãos de 
outros países e apátridas podem gozar do direito de asilo na Espanha". Além disso, 
paralelamente ao tratamento do processo administrativo realizado pelo Ministério do 
Interior, o artigo 30.º da Lei do Asilo estabelece que os requerentes de asilo sem 
recursos económicos devem beneficiar dos serviços sociais e de acolhimento 
necessários à satisfação das suas necessidades básicas, em condições dignas, enquanto 
o seu processo está a ser processado (e mesmo depois de proferida uma decisão, para 
facilitar a sua autossuficiência e incorporação na sociedade de acolhimento do 
refugiado ou pessoa protegida internacionalmente). Também são apresentados 
projetos e recursos complementares para promover medidas para receber solicitantes 
de refúgio e beneficiários de proteção internacional e prepará-los para a integração no 
seu novo ambiente e acesso ao emprego, aluguer de casa e integração na sociedade de 
acolhimento. Esses programas são financiados pelo governo espanhol. 

A Espanha faz parte do grupo de países que criaram programas nacionais de 
reassentamento, mostrando o seu compromisso na procura de soluções duradouras 
para a proteção dos refugiados e oferecendo um sinal inequívoco de solidariedade e 
responsabilidade compartilhada aos países que recebem grandes fluxos de refugiados. 
O Programa Nacional de Reassentamento tem uma cota de 1.200 pessoas em 2021. 
Desde 2015, a maioria dos refugiados sírios da Turquia, Líbano e Jordânia foram 
reassentados sob este programa. Uma iniciativa piloto de patrocínio comunitário em 
2016 foi implementada no País Basco e foi expandida para Valência em 2020. As 10 
famílias sírias reassentadas em 10 municípios foram apoiadas por grupos 
patrocinadores locais e GRSI. A implementação desses Programas Nacionais de 
Reassentamento contribuiu para consolidar o status da Espanha dentro de 
organizações e fóruns internacionais, 

 No que diz respeito à Política de Integração de Migrantes, ao longo dos últimos 
cinco anos os imigrantes em Espanha beneficiaram de algumas melhorias na 

política de integração, principalmente em naturalização e saúde. 
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A naturalização na Espanha agora envolve testes padronizados em vez de 
procedimentos discricionários, e as condições econômicas foram removidas em 2015. 
Em 2018, o acesso aos cuidados de saúde foi concedido a imigrantes legais e 
indocumentados13. Os imigrantes em Espanha desfrutam de mais oportunidades do 
que obstáculos no que diz respeito à integração, mas as políticas de integração são 
apenas meio caminho andado para garantir a igualdade de oportunidades para os 
cidadãos de países terceiros. Essas políticas incentivam o público espanhol a ver os 
imigrantes como iguais, mas não necessariamente como seus futuros concidadãos ou 
vizinhos. 

No entanto, as políticas atuais da Espanha são um pouco mais inclusivas do que as de 
outros países da UE, da Europa Ocidental e da OCDE. A Espanha tem uma abordagem 
semelhante a Portugal, embora este último tenha políticas mais avançadas. A Espanha 
tem uma abordagem mais favorável do que a Itália e a França, que adotam uma 

que permite que muitos imigrantes se reúnam com seus filhos e cônjuge após um ano 
de residência (os parentes reunidos gozam de status seguro), embora existam condições 
económicas estritas. Além disso, as vítimas de discriminação racial, étnica e religiosa 
são protegidas pela lei na Espanha. Os imigrantes que são discriminados podem  
beneficiar de fortes mecanismos de fiscalização, mas o órgão de igualdade do país ainda 
é fraco. 

 

2.4 Políticas e iniciativas de direitos humanos em Portugal 

É inquestionável que Portugal acompanha ativamente, não só, questões relacionadas 
com os direitos humanos mas também relacionadas com assuntos humanitários. Além 
disso, também participa em organizações internacionais relevantes. Por exemplo, 
podemos citar a participação de Portugal no Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas de 2015-2017. Importa destacar a apresentação de resoluções por 
iniciativa de Portugal, nomeadamente sobre a "Questão da concretização em todos os 
países dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais", "Direito à Educação" e "Saúde 
Mental e Direitos Humanos"14. Também são acompanhados os trabalhos da 3ª 
Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como as questões de direitos 
humanos no âmbito do Conselho Económico e Social das Nações Unidas. É possível 
concluir que as questões de direitos humanos abordadas no âmbito das Nações Unidas 
são acompanhadas de perto em Portugal. 

Para defender os Direitos Humanos, Portugal ratificou os mais significativos 
instrumentos jurídicos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos 

                                                           
13https://www.mipex.eu/spain 
14https://direitoshumanos.mne.gov.pt/en/documentation/human-rights-indicators 
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Humanos15e a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais. Para além destes, há mais alguns exemplos que podem 
provar que Portugal tem feito melhorias significativas em áreas/tópicos como a Pena 
de Morte, Direitos da Mulher e Aborto. 

Portugal está também empenhado em questões relacionadas com o Conselho da 
Europa e participa em grupos de trabalho temáticos e em conferências internacionais 
promovidas, organizando visitas dos órgãos dos seus tratados a Portugal e promovendo 
activamente o Centro Norte-Sul. A nível nacional, a Secretaria Executiva da Comissão 
Nacional dos Direitos Humanos, presidida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
na pessoa do Secretário de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros, é 
assegurada pela Direcção das Organizações Políticas Multilaterais. 

Ao falar de Direitos Humanos em Portugal é relevante mencionar a Comissão Nacional 
de Direitos Humanos portuguesa. A decisão de criar esta Comissão surge do 
compromisso do governo português, perante o Conselho dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas, em Genebra, (que decorreu a 8 de Dezembro de 2009), no âmbito da 
apresentação do relatório sobre a situação dos direitos humanos na Portugal. O 
relatório foi discutido com outros Estados membros numa sessão do Grupo de 
Trabalho do Mecanismo de Revisão Periódica Universal (UPR), que também contou 
com a participação de organizações não-governamentais e instituições nacionais de 
direitos humanos. A UPR é um mecanismo intergovernamental do Conselho de 
Direitos Humanos, estabelecido em 2006, que inclui ONGs e instituições nacionais de 
direitos humanos. 

O Relatório Português resulta de um esforço conjunto de vários Ministérios e 
entidades públicas, sob a coordenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Abordou a situação em várias áreas, como igualdade de género, direitos económicos, 
sociais e culturais, direitos da criança, não discriminação, integração de migrantes e a 
situação nos centros de detenção do país. 

 

Um dos momentos mais surpreendentes da história portuguesa dos Direitos Humanos 
tem a ver com o fim da pena de morte. Portugal foi pioneiro nesta matéria, pois foi o 
primeiro país do Mundo a abolir a pena de morte. Fê-lo de forma gradual. 

 

A última execução foi em 1846, em Lagos, no Sul de Portugal (a execução por 
enforcamento foi o método mais comum). A Pena de Morte foi totalmente abolida em 
1976 com a Nova Constituição. 

                                                           
15https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights 
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Outra importante viragem na História dos Direitos Humanos em Portugal diz respeito 
aos direitos das mulheres. Em 1914, quando foi fundada a Primeira República 

começou o chamado movimento das mulheres. A regra eleitoral da República 
Portuguesa previa o direito de voto aos "cidadãos portugueses maiores de 21 anos que 
soubessem ler e escrever e fossem chefes de família" sem especificar o sexo. A primeira 
mulher a votar em Portugal foi Carolina Beatriz Ângelo, em 1911 aproveitou a 
ambiguidade da lei e exerceu o seu voto desde que era chefe de família, com filho e 
sabia ler e escrever. Como o regime republicano não queria que as mulheres votassem, 
rapidamente mudou a lei. No referendo constitucional português de 1933, as mulheres 
foram autorizadas a votar pela primeira vez em Portugal. O direito de voto das 
mulheres não havia sido conquistado durante a Primeira República, apesar das 
reivindicações feministas  no entanto, o ensino médio era um requisito para o seu 
sufrágio, enquanto os homens precisavam apenas de saber ler e escrever. 

O direito de voto das mulheres foi posteriormente ampliado duas vezes sob o Estado 
Novo. A primeira vez foi em 1946 e a segunda em 1968 sob Marcelo Caetano, a lei 
2.137 proclamou a igualdade entre homens e mulheres para fins eleitorais. A lei 
eleitoral de 1968 não fazia distinção entre homens e mulheres. Também, durante o 
Estado Novo, Maria Teresa Cárcomo Lobo, política e jurista, tornou-se a primeira 
mulher a ocupar um cargo em Portugal. 

Hoje em dia, em Portugal, de acordo com a ONU, a nível global tem sido alcançado 
algum progresso nos direitos das mulheres. Em Portugal, existem 91,7% dos quadros 
legais que promovem, fazem cumprir e monitorizam a igualdade de género no 
indicador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com foco na 
violência contra as mulheres. Além disso, em fevereiro de 2021, 40% dos lugares no 
parlamento foram ocupados por mulheres. 

No entanto, ainda há trabalho a fazer em Portugal para alcançar a igualdade de género. 
Em dezembro de 2020, apenas 44,2% dos indicadores necessários para monitorar os 
ODS na perspectiva de género estavam disponíveis, com lacunas em áreas-chave, em 
particular: mulheres em governos locais. Além disso, muitas áreas  como género e 
pobreza, assédio físico e sexual, acesso das mulheres a bens e género e meio ambiente 
 carecem de metodologias comparáveis para monitoramento regular. Fechar essas 

lacunas de dados de género é essencial para alcançar os compromissos dos ODS 
relacionados ao género em Portugal. 

 

 
A situação actual em Portugal em matéria de direitos humanos é muito positiva. 
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De acordo com a Casa da Liberdade16, Portugal marcou 96/100 em 2021, portanto, é 
considerado um país livre. (A Freedom House, classifica a liberdade global de um país 
através de uma escala ponderada). No seu relatório, Portugal é descrito como uma 
Democracia Parlamentarista com um sistema político multipartidário e transferências 
regulares de poder entre partidos políticos. Quando se trata de liberdades civis, 
especifica que estas são geralmente protegidas. Quanto às preocupações atuais, 
incluem-se: corrupção, certas restrições legais ao jornalismo, condições precárias ou 
abusivas para prisioneiros, violência doméstica e os efeitos da discriminação racial e 
xenofobia. Nos últimos anos, os promotores iniciaram processos de corrupção contra 
altos funcionários. No entanto, a Comissão Europeia, emitiu um relatório sobre o 
Estado de Direito em Portugal destacando a necessidade de melhorar os esforços de 
combate à corrupção, 

As pessoas têm o direito de se organizar em diferentes partidos políticos ou outros 
agrupamentos políticos competitivos de sua escolha, além de que o sistema está livre 
de obstáculos indevidos à ascensão e queda desses partidos/agrupamentos 
concorrentes17. Podemos dizer que os partidos políticos operam e competem com 
igualdade de oportunidades; não há limite legal de votos para representação no 
parlamento, o que significa que partidos menores podem ganhar um lugar com pouco 
mais de 1% dos votos gerais. Partidos que defendem valores racistas, fascistas ou 
regionalistas são constitucionalmente proibidos. Portugal, estabeleceu um forte 
padrão de transferências pacíficas de poder através de eleições desde que voltou à 
democracia no final da década de 1970. 

Quando se trata de escolhas políticas, é justo dizer que: tanto os eleitores quanto os 
políticos estão livres da interferência indevida de forças externas ao sistema político. 
Vários segmentos da população (incluindo grupos étnicos, religiosos, de género, LGBT 
e outros grupos relevantes) têm plenos direitos políticos e oportunidades eleitorais. 
Além disso, a constituição e a lei proporcionam aos cidadãos a possibilidade de 
escolher o seu governo em eleições periódicas livres e justas, realizadas por voto 
secreto e baseadas no sufrágio universal e igual. Não existem leis que limitem a 
participação de mulheres e membros de grupos minoritários no processo político, elas 
podem participar livremente. 

No que diz respeito à religião, embora Portugal seja significativamente católico 
romano, a Constituição garante a liberdade de religião e proíbe qualquer forma de 
discriminação religiosa. A Lei de Liberdade Religiosa oferece benefícios para religiões 
que estão estabelecidas no país há pelo menos 30 anos ou reconhecidas 
internacionalmente há pelo menos 60 anos. No entanto, é possível, para outros grupos, 

                                                           
16https://freedomhouse.org/country/portugal/freedom-world/2020 
17https://dre.pt/dre/geral/legislacao-relevante/declaracao-universal-direitos-humanos 
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registrar-se como corporações religiosas e receber benefícios, como isenção de 
impostos, ou praticar a sua fé sem se registar. 

No que diz respeito às pessoas com deficiência, a Constituição e a lei proíbem a 
discriminação contra pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e mental. A 
lei exige o acesso a edifícios públicos, informação e comunicação para pessoas com 
deficiência, mas nenhuma legislação abrange empresas privadas ou outras instalações. 
As crianças com deficiência frequentam a escola até o ensino secundário na mesma 
proporção que as outras crianças. A igualdade de tratamento perante a lei é garantida 
pela Constituição. Várias leis proíbem a discriminação com base em fatores como sexo, 
raça, deficiência, identidade de género e orientação sexual. Em 2017, foi aprovada uma 
lei antidiscriminação. 

A Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) é dedicada à 
luta contra a discriminação racial. Tem como missão, nos termos da lei, prevenir e 
proibir a discriminação racial e punir ações que resultem na violação de direitos 
fundamentais ou na recusa ou restrição do exercício de direitos económicos, sociais ou 
culturais por qualquer pessoa com base em raça, etnia origem, cor, nacionalidade, 
ascendência ou território de origem. 

A Constituição e a lei proíbem a discriminação com base na orientação sexual e 
identidade de género. Em 2018, foi aprovada uma lei de identidade de género; permite 
que adultos transexuais atualizem os seus nomes e marcadores de género no registo 
civil para refletir as suas identidades de género sem a necessidade de apresentar um 
atestado médico. Os menores transgêneros de 16 e 17 anos também podem atualizar 
seus nomes e marcadores de género no registro civil para refletir suas identidades de 
género, mas devem apresentar um relatório clínico. 

Em agosto de 2019, o governo português emitiu uma diretiva que permite que as 
crianças façam escolhas relacionadas à sua identidade de género, incluindo escolher o 
WC, usar uniforme escolar de menina ou menino ou usar um novo nome de género. 
A diretiva estabelece procedimentos administrativos decorrentes da lei que visa 
eliminar a discriminação contra pessoas trans. 

No que diz respeito à proteção contra o uso ilegítimo da força física e à liberdade de 
guerra e insurgências a Grupos de direitos humanos, o Conselho da Europa 
expressaram preocupação com o abuso de detidos e o uso excessivo da força pela 
polícia, particularmente contra membros de minorias raciais e étnicas. A superlotação 
nas prisões continua a ser um problema, devido às más condições de saúde e segurança. 
Embora a Constituição e a lei proíbam tais práticas, houve relatos críveis de uso 
excessivo da força pela polícia e também de maus-tratos e outras formas de abuso de 
presos por guardas prisionais. Em 2019, o IGAI, administrado pelo governo, recebeu 
950 denúncias de maus-tratos e abusos por policias e guardas prisionais, o número mais 
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alto desde 2012. As queixas de abuso físico consistiam principalmente em estalos, socos 
e chutos no corpo e na cabeça, bem como espancamentos com bastões. A IGAI 
investigou cada reclamação. 

No que diz respeito à proteção dos refugiados, o governo coopera com o Escritório do 
ACNUR e outras organizações humanitárias na proteção e assistência aos refugiados, 
solicitantes de refúgio, apátridas, refugiados que retornam e outras pessoas de 
interesse. A lei prevê a concessão de asilo ou status de refugiado, e o governo 
estabeleceu um sistema de proteção aos refugiados. O governo cumpriu o seu 
compromisso e recebeu refugiados ao abrigo do plano de recolocação da UE para 
refugiados que entraram na UE através da Grécia e da Turquia. Ofereceu naturalização 
aos refugiados residentes em Portugal e outras soluções duradouras, como o direito ao 
trabalho, educação, acesso a cuidados de saúde e apoio à habitação. Além disso, o 
governo forneceu proteção temporária a indivíduos que não podem se qualificar como 
refugiados. Em 2019, forneceu proteção subsidiária a 113 pessoas. 

 

No que diz respeito à liberdade de movimento e aos direitos dos trabalhadores, as 
pessoas têm a capacidade de mudar de local de residência, emprego ou educação. A 
constituição e a lei prevêem a liberdade de circulação interna, viagens ao exterior, 
emigração e repatriação. A liberdade de circulação e os direitos associados são 
protegidos e respeitados na prática. As autoridades geralmente impõem salvaguardas 
legais contra condições de trabalho exploradoras. O trabalho forçado é proibido por 
lei e, desde fevereiro de 2019, a nova legislação obriga todas as empresas a ter uma 
política de compensação transparente como um esforço para combater a disparidade 
salarial entre homens e mulheres. 

 

3. Da teoria à prática 
 

Passar da teoria para a prática é um processo muito complexo, envolvendo muitos 
participantes com diferentes papéis, interesses e recursos. Embora existam princípios 
amplamente aceites e apoiados por diferentes pesquisas e evidências, aplicá-los na 
prática continua a ser difícil. A implementação dos direitos humanos requer um 

gestão, e a boa gestão é informada pelos 
princípios dos direitos humanos. Esses princípios fornecem valores para orientar a 
política e a implementação, bem como padrões de desempenho para melhorar a 
responsabilidade. 

Às vezes, apesar do corpo de conhecimento, vemos o apoio ao desenvolvimento 
fornecido de maneiras que não levam em conta as condições e processos políticos 
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existentes. As ações para aumentar a compreensão das questões das minorias no 
contexto da promoção da inclusão social e da igualdade são mais eficazes quando 
informadas por uma boa compreensão do contexto político em que são realizadas. 
Portanto, há uma necessidade crucial de identificar os diferentes elementos desse 
problema para começar a identificar soluções que sejam duradouras e permaneçam 
sustentáveis por um longo período de tempo. 

 

                     Essencial para a proteção dos direitos humanos é a cooperação entre os 
diferentes atores. As parcerias podem incluir governos nacionais e regionais, 
autoridades locais, mídia, atores não estatais e sociedade civil. 

A participação pública deve garantir que uma abordagem baseada em direitos 
humanos seja implementada nas políticas e na tomada de decisões, e que as políticas e 
práticas selecionadas sejam especialmente relevantes para as pessoas vulneráveis e 
marginalizadas. 

A abordagem baseada em direitos humanos é uma forma de capacitar as pessoas a 
conhecer e reivindicar os seus direitos, e aumentar a capacidade e a responsabilidade 
de indivíduos e instituições que são responsáveis por respeitar, proteger e cumprir os 
direitos. Indivíduos e comunidades devem compreender os seus direitos e ser 
totalmente apoiados para participar do desenvolvimento de políticas e práticas que 
afetam suas vidas. Indivíduos e comunidades devem poder reivindicar os seus direitos 
quando necessário, porque todos têm o direito de participar das decisões que afetam 
seus direitos humanos. A participação deve ser ativa, livre, significativa e dar atenção 
às questões de acessibilidade, incluindo o acesso à informação numa forma e linguagem 
compreensíveis. 

Normalmente, as minorias estão sub-representadas nos processos políticos e nas 
instituições governamentais em muitos países porque são intencionalmente 
restringidas à participação, inadvertidamente prejudicadas por leis ou políticas de 
neutralidade facial, ou porque existem barreiras estruturais à sua participação plena e 
igualitária. A falta de participação das minorias não só pode resultar em maior 
vulnerabilidade à violência, discriminação, exclusão e outras violações de direitos 
humanos, mas também pode resultar em lacunas entre as políticas e as necessidades 
reais dos grupos minoritários, que em muitos casos não são levadas em consideração. 
A fim de prevenir a discriminação e garantir que os direitos das minorias sejam 
respeitados, a própria minoria deve participar ativamente nos processos de tomada de 
decisão que regem a proteção dos direitos das minorias. Em vez de ser entendida como 
um direito em si, a participação política deve ser concebida como um instrumento de 
proteção dos direitos das minorias. No entanto, a participação política das minorias 
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por si só, sem uma estrutura abrangente de proteção dos direitos das minorias, é 
igualmente inadequada para garantir os direitos das minorias. 

Além de incluir as minorias no processo de tomada de decisão, os governos devem 
organizar periodicamente processos de consulta pública que possam avançar a agenda 
sobre os direitos das minorias. Como vimos no capítulo anterior, uma das boas práticas 
espanholas para a integração da comunidade cigana na sociedade foi a estreita 
colaboração com organizações da sociedade civil e associações ciganas, o que resulta 
num maior conhecimento da situação e dos problemas enfrentados pelos ciganos no 
país. Diferentes iniciativas foram desenvolvidas na Espanha em conjunto com o 
envolvimento ativo dessas organizações para complementar os Princípios Básicos 
Comuns sobre a inclusão dos ciganos  

ciganas de expresser as suas opiniões por meio de uma participação efetiva, um país 
pode garantir que a agenda sobre igualdade, inclusão e participação dos ciganos em 
todos os níveis e etapas da formulação de políticas possa ser eficaz. A sociedade civil 
cigana não deve apenas contribuir na conceção das políticas, mas também participar 
na implementação, acompanhamento e avaliação das políticas que lhes dizem respeito. 
A comunicação desempenha um papel importante para facilitar a implementação 
bem-sucedida de uma política e deve ser uma parte central do desenvolvimento da 
política desde o início e ao longo dos estágios de implementação. Além disso, deve ser 
estabelecido um mecanismo de feedback entre os formuladores de políticas, 
profissionais da linha de frente e grupos-alvo, para garantir que a política esteja sendo 
implementada como pretendido, 

 

 

 

 

As políticas crescem a partir de ideias, muitas vezes objetivos vagos múltiplos e 
possivelmente conflitantes, apontam para uma cadeia causal desejada de eventos entre 
as condições iniciais e as consequências futuras desejadas, e a implementação é o plano 
de ação que pode preencher a lacuna entre os dois. Muitas vezes, os governos são 
relativamente bem-sucedidos em fazer mudanças nas suas políticas, mas são menos 
bem-sucedidos em provocar mudanças no comportamento das populações-alvo. Além 
disso, muitas políticas prometem muito mais do que podem entregar ou são radicais 
demais para os oponentes aceitarem, portanto, permanecem apenas como potencial 
não realizado. Ou, às vezes, mesmo que a implementação da política pareça ser bem-
sucedida, não há garantia de que o sucesso perdure. Deve ser considerado como as 
teorias de mudança e implementação se aplicam em vários níveis, como países, 

Para os governos, colocar em prática uma política significa não apenas criar uma 
ampla declaração de objetivos na forma de uma hipótese, mas implementar um 
plano de implementação específico que nomeia atores, ações e resultados desejados 
que podem trazer a política para um programa de ação. 
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No entanto, é muito difícil dizer quais fatores ou condições facilitam a implementação 
bem-sucedida, pois muito depende do contexto político, económico e social. Por 
exemplo, quando os governos procuram apenas soluções gerais e não reconhecem o 
contexto específico, isso pode levar a esforços de implementação incoerentes. O 
contexto para a implementação da política é crucial, pois ao implementar uma política, 
muitos outros esforços de implementação podem estar ocorrendo ao mesmo tempo em 
diferentes partes do sistema. A legislação pode ser necessária antes que uma política 
possa ser totalmente implementada, ou pode haver a necessidade de garantir a 
coerência com a legislação nacional e internacional existente. Além disso, pode haver 
sinergias ou divergências com outras políticas ou estratégias governamentais. As 
políticas podem interagir umas com as outras, produzindo novos, consequências não 
planeadas e às vezes não intencionais. Portanto, são necessários arranjos mais 
complexos do governo e prestação de contas para supervisionar a implementação de 
políticas. 

Durante o estágio de desenvolvimento de políticas, as questões políticas e técnicas 
devem ser abordadas. Especificamente, as questões políticas incluem definir uma visão 
e gerenciar a oposição, enquanto as questões técnicas incluem a coleta de evidências e 
dados sobre o que funciona e a organização de consultas públicas. As iniciativas 
políticas serão mais eficazes quando forem elaboradas com contribuições diretas da 
linha de frente e quando os serviços da linha de frente e os formuladores de políticas 
estiverem envolvidos em todo o processo político. Atenção especial deve ser dada às 
necessidades dos grupos identificados como prioritários na definição do problema, de 
forma a identificar claramente as suas necessidades e avaliar as medidas adequadas que 
devem ser tomadas. Nesta fase do desenho da política, os mecanismos devem ser 
desenhados para poder monitorar e avaliar a política incluindo sistemas de indicadores 
específicos sobre direitos humanos. Além disso, como a política é baseada em direitos 
humanos, deve haver uma desagregação dos indicadores por género e outros 
elementos de diversidade, como idade, etnia, deficiência, situação socioeconómica, 
etc. Além disso, a determinação do orçamento alocado para a implementação da 
política deve também basear-se nos princípios da abordagem dos direitos humanos. 

Algumas das condições para uma 
implementação eficaz incluem 
também certas competências que 
os líderes devem ter, e que sejam 
solidários aos objetivos, bem como 
tenham os recursos necessários. 
Infelizmente, nem sempre todas as 

partes apoiam e podem não colocar os objetivos políticos no topo da sua lista de 
prioridades. Deve-se encontrar apoio ativo das partes potencialmente afetadas, 
incluindo legisladores, tribunais, grupos de interesse, outras unidades de governo, etc., 

A implementação das ações deve ser planeada 
de acordo com os princípios de universalidade, 
igualdade e não discriminação e deve ser dada 
prioridade aos grupos em situação de 
discriminação histórica. 
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pois se houver falta de interesse ou oposição ativa ao programa por parte de grupos 
organizados com recursos para combater o política, a política pode ser rejeitada. 

O sucesso de uma política pode ser medida por mudanças no comportamento da 
população-alvo. Isso pode ser medido avaliando o grau de conformidade (ou não 
conformidade) com a política. Uma política pública é uma comunicação oficial que 
prescreve um curso de ação para indivíduos ou grupos específicos em determinadas 
situações. Deve haver uma autoridade encarregada da implementação e 
monitoramento da política. O monitoramento do desenvolvimento e implementação 
de políticas é um componente integral do ciclo de políticas que pode melhorar as 
informações sobre políticas entre as partes interessadas e o uso de técnicas de avaliação 
para fornecer feedback para reformular e revisar políticas. 

A última etapa do desenvolvimento da política inclui a avaliação que examina a 
eficácia da política. A avaliação de impacto concentra-se em quais mudanças foram 
feitas após a introdução da política. Por exemplo, dados de estatísticas municipais, 
pesquisas de força de trabalho podem fornecer informações sobre as taxas de emprego 
de grupos minoritários, subemprego, retenção de longo prazo de membros de grupos 
minoritários pelos empregadores, nível de formação e habilidades. Estatísticas da 
polícia e de outras organizações (por exemplo, escritórios da Comissão de Direitos 
Humanos) podem fornecer números com casos de incidentes de racismo e 
discriminação. O sistema de relatórios deve ser coordenado e um sistema amigável e 
não intimidador deve ser desenvolvido. Deve-se avaliar se há um aumento de pessoas 
de grupos minoritários que participam do governo local como Câmara Municipal. 
Somente quando os governos e outras instituições públicas e privadas monitorizam e 
avaliam adequadamente esses dados, podem ter certeza de que as políticas que eles 
projetaram estão a ser implementados podem realmente trazer resultados e mudanças 
bem-sucedidas na situação dos grupos minoritários e a sua melhor inclusão pessoal e 
realização profissional em todas as esferas das sociedades. Se tais práticas não forem 
planeadas corretamente e não forem alocados tempo e recursos suficientes para essas 
últimas etapas do processo político, existe a possibilidade de que, embora a política 
proposta pareça bem projetada, ela não traga a mudança esperada e necessária dentro 
dos contextos dados. 

 

 

 

 

 

Um bom exemplo de monitorização da situação dos direitos humanos numa 
cidade é a criação de uma Auditoria Local, uma figura institucional independente 
que supervisiona o cumprimento da lei pela administração pública em relação aos 
cidadãos. 
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As atribuições típicas de um ombudsman são investigar reclamações e tentar resolvê-
las, geralmente por meio de recomendação ou mediação. Às vezes, os auditores 
também visam identificar problemas sistêmicos que levam a serviços de má qualidade 
ou violações dos direitos das pessoas. Embora ter uma Auditoria Local seja uma boa 
abordagem que pode ser implementada pelo município e pelo Estado, na prática, se 
não estiver a funcionar adequadamente, pode resultar em gastos inapropriados de 
orçamento público, tempo e recursos. Para ter certeza de que tal Auditoria é útil 
conforme o esperado em teoria, os Municípios e o Estado devem assegurar que a 
Auditoria esteja a tratar de forma eficiente as denúncias e agir após a apresentação de 
denúncias em casos de mau funcionamento ou violação de direitos humanos e 
liberdades por qualquer autoridade. A Auditoria deve realizar investigações e emitir 
recomendações individuais e/ou gerais, adotando procedimentos específicos para 
receber e tratar reclamações de minorias e pessoas com deficiência. Devem iniciar as 
emendas legislativas e regulatórias e sua adoção com vistas a compatibilizar as leis 
domésticas com os padrões internacionais de direitos humanos, além de garantir o 
aprimoramento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Além disso, 
precisam de publicar informações, opiniões, recomendações, propostas e relatórios, 
bem como informar o público sobre os direitos humanos por meio dos mídia e da 
educação. Caso algumas dessas responsabilidades não sejam devidamente cumpridas 
ou não constem na agenda da auditoria, o Estado deve tomar algumas providências 
para aprimorar o trabalho da Auditoria e garantir que seus objetivos estejam alinhados 
com o que se espera. No entanto, não esqueçamos que a eficácia da influência do 
auditor depende de inúmeros fatores, como a posição da instituição, o nível de 
democracia e estado de direito do país, o desenvolvimento económico, etc. É 
importante que a instituição está alicerçada na constituição como uma das instituições 
supremas do Estado, e importantes para o seu funcionamento independente são as 
disposições legais sobre a forma adequada de financiamento, sobre a forma de 
nomeação de um ombudsman e sobre as possibilidades restritas de demiti-lo. 

Conforme mencionado anteriormente, os Estados devem assegurar que as políticas e 
ações das autoridades públicas cumpram as obrigações de direitos humanos. Para fazer 
isso, os Estados podem precisar de tomar medidas positivas para garantir o gozo efetivo 
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para as pessoas sob sua jurisdição. 
Devem promover a igualdade de oportunidades e boas relações na sociedade com base 
no respeito mútuo pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Os países devem 
se esforçar para encontrar um equilíbrio justo entre interesses conflituosos que possam 
resultar do exercício de direitos humanos concorrentes e liberdades fundamentais, e 
devem garantir condições que permitam que indivíduos e grupos vivam juntos na 
diversidade e permitam a expressão do pluralismo e da tolerância, fundamental para 
uma sociedade democrática. 
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Diversidade e Inclusão deve ser devidamente entendido e promovido, porque estamos 
a viver em comunidades muito multirraciais e multigeracionais, com múltiplas origens 
também. 

 

A diversidade constitui a classificação completa das diferenças demográficas humanas, 
refletindo todo o espectro das diferenças que existem entre os humanos. Considerando 
como o mundo está a evoluir devido ao surgimento de novos conhecimentos e 
aumento da autoconsciência, a diversidade não é mais um conceito limitado como a 
raça e género, mas também inclui etnia, orientação sexual, filiação religiosa, geração, 
deficiência, tipos de personalidade e estilo de pensamento. Por causa de todos esses 
diversos fatores, é necessário proporcionar um ambiente com uma cultura que faça 
com que todos se sintam respeitados, valorizados, aceites e incentivados a participar 
livremente da vida comunitária. Os Estados devem garantir que seja criado um 
ambiente inclusivo onde as vozes de todos na comunidade sejam encorajadas, ouvidas, 
valorizadas e compreendidas para atender às suas necessidades, portanto, as pessoas se 
sentem seguras e protegidas em tais comunidades. Devem tomar todas as medidas 
necessárias para eliminar, na lei e na prática, a discriminação por qualquer motivo em 
todas as áreas da vida, como emprego, educação, saúde, cultura, habitação, acesso a 
bens e serviços e acesso à justiça e à tomada de decisões, tanto no setor público quanto 
no privado. 

De forma a promover o respeito mútuo e a diversidade, os Estados devem encontrar 
meios adequados para combater estereótipos negativos, preconceitos e qualquer forma 
de intolerância. Devem garantir que todos os meios disponíveis sejam utilizados para 
combater o racismo e a xenofobia, que são uma afronta particular à dignidade humana, 
reforçando assim a visão de uma sociedade democrática em que a diversidade não é 
percebida como uma ameaça, mas como fonte de enriquecimento. Deve ser assegurada 
uma vigilância especial e uma reação vigorosa a qualquer ato de natureza racista e 
xenófoba, incluindo atos cometidos através de sistemas online. Os Estados são 
obrigados a adotar medidas e políticas razoáveis e eficazes destinadas a assegurar que 
os indivíduos sob sua jurisdição, especialmente as pessoas pertencentes a grupos 
minoritários, 

Os grupos minoritários devem ter a possibilidade de participar da elaboração da 
legislação, assim como os países devem incentivar todos os segmentos relevantes da 
sociedade, incluindo organizações não governamentais, a participar na preparação e 
consideração da legislação, de forma a garantir a inclusão e reconhecimento da 
diversidade dentro das sociedades. A nível nacional, regional e local, os países devem 
implementar medidas concretas e adoptar políticas educativas que incluam a educação 
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para os direitos humanos, abrangendo a educação formal, não formal e informal. Deve 
incluir o ensino da diversidade, promovendo atitudes de inclusão social, compreensão 
mútua e responsabilidades para com os outros. 

  

                                 Para concluir, é importante que os países adotem uma abordagem 
estratégica baseada em direitos humanos que facilite encontros e intercâmbios 
interculturais positivos e promova a participação igual e ativa de residentes e 
comunidades no desenvolvimento de sociedades culturalmente diversas que 
respondam às necessidades de um população. Os Estados não devem apenas integrar 
as questões relevantes nos seus planos de ação relacionados, mas também precisam de 
considerar o impacto das medidas tomadas, usando indicadores de direitos humanos e 
ferramentas de avaliação apropriadas. 

 

4. Recomendações de política 

É plausível dizer que, atualmente, as leis e políticas dos países defendem e protegem 
os direitos humanos, e que o bem-estar da sociedade é um objetivo comum de todas 
as forças governamentais. 

Particularmente em países como Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, é possível 
reunir um grande número de leis e políticas que visam proteger os direitos humanos 
de certas minorias que se fazem sentir nos seus países, como os refugiados, a 
comunidade LGBT, pessoas com deficiência, etnias minoritárias, entre outras 
dificuldades enfrentadas por segmentos da sociedade que foram identificadas ao 
longo do documento. 

Foram feitas recomendações políticas para as diferentes necessidades percebidas em 
diferentes países que, se implementadas, trarão uma harmonização global entre a 
sociedade a fim de fornecer orientação sobre o que precisa de ser feito no campo dos 
direitos humanos dos jovens adultos minoritários, bem como como preparar 
condições favoráveis para o envolvimento de cada vez mais educadores de adultos 
neste campo e, assim, aumentar o impacto do seu trabalho. 

A proteção dos Direitos Humanos é considerada uma questão horizontal no que diz 
respeito aos campos de ação em toda a Europa, independentemente da forma como 
se manifeste, pois o respeito pelos direitos humanos faz parte dos direitos gerais da 
União Europeia. 

 

 
Ao abordar a questão dos Direitos Humanos, particularmente na Europa, é 
senso comum concluir que hoje em dia existem inúmeras leis e iniciativas que 
combatem este flagelo, e que existem muitas organizações e instituições que 
estão totalmente empenhadas nesta questão. 
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Avaliando os esquemas e políticas relacionados com os Direitos Humanos das 
minorias implementados na Europa, nomeadamente na Alemanha, Itália, Espanha e 
Portugal, verifica-se que todos os países contribuem ativamente para a 
implementação dos Direitos Humanos nas suas comunidades. 

O facto de estes países fazerem parte da Europa não significa que os meios de actuação 
devam ser os mesmos, pois cada país tem necessidades diferentes e, 
consequentemente, têm de ser impostas diferentes formas de intervenção. 

Assim, é possível dizer que os quatro países mencionados acima estão a agir de forma 
muito eficiente contra a discriminação contra grupos minoritários que possuem em 
maior escala. 

A começar pela Alemanha, este país possui inúmeras políticas que protegem minorias 
e pessoas desfavorecidas, absorvendo completamente qualquer ato de racismo, 
xenofobia e violência. 

Seu modus operandi é tão excelente que o governo se compromete a revisar as 
políticas relacionadas aos Direitos Humanos a cada 3 anos para avaliar sua viabilidade, 
identificar áreas de melhoria para o futuro e expansão. 

A Itália, por sua vez, também está muito atualizada e ativa em relação às políticas de 
direitos humanos e direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais. É notória 
a forma como este país atua no que diz respeito ao tema dos refugiados, e nos planos 
de ação para que se integrem na sociedade e tenham melhores condições de vida. 

No entanto, ainda são denunciados um grande número de denúncias de crimes contra 
homossexuais e transexuais e que apesar de apresentarem políticas de combate a esse 
tipo de crime, na maioria das vezes é que a lei não atua de acordo, o que leva a que 
esses crimes fiquem impunes. 

A Espanha, é considerada um dos países culturalmente mais liberais e LGBT do 
mundo, onde não há restrições específicas ao casamento para pessoas trans; casais do 
mesmo sexo podem entrar em uniões civis e parcerias registradas nas mesmas 
condições que casais de sexos diferentes, bem como casais do mesmo sexo. Como um 
país que também tem uma política muito protetora em relação aos Direitos Humanos 
em todas as frentes, minorias como ciganos e refugiados também recebem grande 
atenção da Espanha, porém há uma lacuna no que diz respeito aos grupos ciganos, 
pois embora existam políticas a seu favor, ainda há uma taxa de empregabilidade 
muito baixa devido à precariedade e fragilidade da proteção. As mulheres também 
são claramente desfavorecidas em todas as áreas devido ao seu duplo estatuto, como 
as mulheres e os ciganos. 

Por fim, Portugal é reconhecido por ser um país pioneiro no que diz respeito à 
implementação de leis e políticas a favor dos Direitos Humanos, sendo também 
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pioneiro no reconhecimento da sua importância e da liberdade do ser humano. 
Atualmente, como nos países mencionados, partidos que defendem valores racistas, 
fascistas ou regionalistas são constitucionalmente proibidos por lei. São inúmeras as 
leis e iniciativas que Portugal exerce em prol dos Direitos Humanos nas mais variadas 
áreas de atuação, no entanto, destaca-se a violência praticada nas prisões contra os 
reclusos, que apesar de possuírem políticas que protejam estes atos, continuam a 
acontecer, e, portanto, devem ser revistos. 
 
Como se vê, os países europeus, e especificamente a Alemanha, Itália, Espanha e 
Portugal mantêm políticas atuais e significativas para a sociedade atual, mas porque 
a sociedade atual está em constante mudança, vejamos o seguinte exemplo, usando 
para uma realidade enfrentada por uma parte da sociedade que vê seus direitos 
humanos serem desafiados diariamente, devido a diferentes valores éticos. 

Por um tempo considerável, o termo GLS foi utilizado para se referir a esse público, 
a fim de agrupar pessoas que se identificavam como gays e lésbicas e simpatizantes, a 
fim de compreender que havia espaço para outras pessoas. 

Alguns anos depois, o termo GLBT foi utilizado para identificar, além de gays e 
lésbicas, um movimento que englobava bissexuais e transgêneros, desta vez excluindo 
simpatizantes por entenderem que não estão lutando por seus direitos. 
Posteriormente, os movimentos de mulheres lésbicas exigiram que a letra L fosse 
colocada na frente para sinalizar o quanto o movimento era liderado por homens gays 
que, mesmo tendo parte de sua identidade desviada da norma heterossexista, ainda 
se beneficiavam do machismo estabelecido, por isso passou a usar a sigla LGBT. 

Com o passar dos tempos, novas designações foram acrescentadas à sigla, a partir deste 
Q de Queer, I de Intersexual, P de Pansexual, entre outros, e nesse sentido, 
acrescentaram o símbolo + para incrementar a palavra e incluir todas as outras 
nominações de orientação sexual. 

Este exemplo permite-nos compreender que a sociedade está em constante mudança, 
e que todos os dias surgem novos problemas e necessidades que têm de ser 
respondidas de forma rápida e eficaz, para que os direitos humanos não sejam 
prejudicados e, desta forma, obtenhamos uma comunidade livre e pacífica. 
Como o tempo de resposta é curto, e apesar das políticas existentes nos países 
mencionados anteriormente serem factuais, ainda existem políticas que podem ser 
refinadas, para que sua eficácia seja ainda melhor. 

Tendo em conta os problemas apresentados pelos países mencionados, as seguintes 
recomendações de política prestarão maior atenção à forma como essas medidas 
podem melhorar os direitos humanos de diferentes grupos minoritários. 
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Um grande número de crimes de homofobia e transfobia tem sido relatado nos 
últimos tempos e, apesar das inúmeras políticas que os protegem, a verdade é que 
muitos dos crimes ocorridos foram divulgados e não tiveram consequências. Tendo 
isso em mente, as seguintes políticas são sugeridas:

- Incorporar questões relacionadas à sexualidade e identidade de género nos
formulários estatísticos para segmentar os dados demográficos da população de
acordo com as áreas de residência.

O conjunto destes dados estatísticos permitirá identificar com maior precisão as áreas 
com maior ou menor número de pessoas envolvidas nesta minoria e, por conseguinte, 
estruturar planos de segurança e vigilância nestas áreas, de forma a evitar o início de 
conflitos motivados por motivos homofóbicos ou transfóbicos (um número menor de 
pessoas homo/transexuais não significa um número menor de policiais ou 
mecanismos de segurança).

- Garantir que todos os crimes de ódio sem exceção contra pessoas LGBTI sejam
cuidadosamente investigados e passem pelos processos legais necessários para
que no futuro não haja contradições com as políticas aplicadas e seu resultado
final.

- Proibir a existência departidos políticos que promovem a conformidade de
gênero ou suprimem a capacidade das pessoas LGBT de expressar sua orientação
sexual e identidade de gênero.

O acesso aos direitos humanos é uma condição indiscutível, e lugares como as prisões 
não são exceção para fazê-los sentir.

As políticas atuais protegem os presos quase na sua totalidade, no entanto, situações 
de violência são frequentemente denunciadas por eles contra a polícia, nesse sentido 
as seguintes políticas são recomendadas para evitar o alto número de denúncias 
contra a polícia:

- Implementação de um percentual máximo de mortes causadas por policiais
num programa anual, com revisões periódicas constantes.

Os crimes cometidos não são controláveis e, muitas vezes, os policiais têm que 
acessar ferramentas de autodefesa que não terminam com um final feliz. No 
entanto, se houver uma política que impeça o crescimento dos números, no futuro 

Minorias LGBT+

Violência nas prisões
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algumas atitudes serão repensadas antes de serem realizadas.

- Todas as mortes que ocorrem após intervenções policiais são investigadas e
concluídas com imparcialidade.

Desta forma seria possível concluir os fatos de forma justa para ambas as partes, e 
priorizar os direitos humanos dos envolvidos.

- Presos LGBT devem ser priorizados nas prisões, alojados num local seguro e
sem risco de discriminação ou atos de violência sexual.

- Todos os presos devem ter acesso a uma avaliação médica disponível para os
detentos, incluindo triagem voluntária e confidencial, avaliação,
aconselhamento e tratamento para todas as doenças sexualmente transmissíveis
e infecciosas, e tratamento e acesso a todos os medicamentos e terapias
apropriados, incluindo cuidados relacionados ao HIV.

- Garantir que todos os detidos recebam tratamento médico hormonal e de
afirmação de gênero de maneira confidencial e respeitosa.

- Administrar treinamento especializado por um mínimo de horas por ano sobre
questões LGBT+ e HIV para todos os funcionários prisionais.

Como mencionado anteriormente, a maioria dos países europeus segue políticas de 
ajuda e proteção aos refugiados, o que é uma realidade conhecida por todos nós.

As condições em que se encontram nem sempre são as melhores, e o nível de 
adaptação também é demorado e desafiador, mas no que diz respeito ao respeito aos 
seus direitos humanos, ainda há muito a melhorar e cuidados a serem tomados. As 
seguintes recomendações de política visam melhorar essas condições:

- Desenvolver, apoiar e promover legislação que elimine a proibição de entrada
de refugiados com base no envolvimento anterior em prostituição ou crimes
relacionados com drogas.

- Adotar um rastreio caso a caso sobre o reforço da proteção das vítimas e
testemunhas de agressão sexual que se encontrem no mesmo local que os
agressores, tendo em conta o perigo que a pessoa possa estar a enfrentar e prever
a capacidade do estabelecimento para proteger a vítima sem transferi-la ou
isolá-la.

- Garantir que nos campos de refugiados estes tenham a capacidade de denunciar
facilmente agressões de qualquer natureza aos funcionários dentro e fora das
instalações, para que recebam assistência médica imediata e evitem eventos

Refugiados
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futuros.
- Emitir diretrizes garantindo que todas as estruturas familiars sejam tratados

igualmente e que os casais LGBT ou pais de crianças LGBT não sejam
discriminados.

- Implementar medidas que permitam a determinação de LGBT
autoidentificados e soropositivos num sistema, para reforçar a sua segurança.

- Fornecer formação aos funcionários oficiais das instalações sobre como
identificar e proteger populações vulneráveis, incluindo indivíduos LGBT, e
garantir a sua proteção.

- Apoiar, desenvolver e promover mudanças nos estatutos para garantir o acesso
de todos a um advogado do governo, especialmente quando enfrentam
julgamentos de detenção/deportação.

As pessoas com deficiência fazem parte de uma amostra da sociedade que nem sempre 
vê seus direitos iguais serem cumpridos e, nesse sentido, a discriminação é constante, 
tanto no que diz respeito às questões do trabalhador quanto ao quotidiano. As 
seguintes políticas são recomendadas:

- Implementação do benefício do imposto de renda do trabalho para
trabalhadores com deficiência.

- Incentivar práticas de contratação de funcionários com deficiência por meio
de benefícios, por exemplo, isenção de impostos para empregadores ou
prémios em dinheiro para empregadores.

- Assegurar o pleno respeito aos direitos humanos das pessoas com deficiência,
para que possam desfrutar de um padrão de vida adequado, inclusive nas
áreas rurais.

- Criação de um plano contínuo de benefícios de saúde estendidos para
requerentes de deficiência.

- Intensificar medidas para apoiar uma maior participação das pessoas com
deficiência na força de trabalho.

Discriminação com base na raça e religião percebidas, seja na oportunidade de 
emprego, incluindo recrutamento, pagamento de salários e compensação; em 
ambientes educacionais ou na vida quotidiana, é considerado um ato ilegal e pode 
levar a processos judiciais que, se bem-sucedidos, podem resultar em ações como 
compensação monetária para as vítimas individuais de discriminação e medidas 

Pessoas com deficiência

Etnias e Religião
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cautelares, como mudanças nas políticas e práticas de recursos humanos gestão 
destinada a criar um lugar livre de discriminação para todos. No entanto, a noção de 
que os processos judiciais podem ser bem-sucedidos não valida que essa prática seja 
permitida e, por esse motivo, existem algumas recomendações de política que podem 
ser aplicadas para garantir que esses atos não aconteçam: 

- Promover, não só na lei, mas também na prática, a inclusão de ciganos e de 
diferentes religiões no sistema educacional e no mercado de trabalho por meio 
de políticas públicas. 

- Fortalecer a capacidade policial em casos de violência contra minorias étnicas, 
ampliando ações de formação e desenvolvendo protocolos para responder 
efetivamente aos casos. 

- Dar acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo cuidados pré-natais de 
alta qualidade e informações sobre saúde sexual e reprodutiva, contracepção e 
contracepção de emergência e aborto seguro para todas as mulheres, 
independentemente de religião e diferenças étnicas. 

- Promover, na lei e na prática, a inclusão dos ciganos no sistema educativo e no 
mercado de trabalho através da adoção de medidas políticas. 

- Fornecer instalações e serviços de saúde de qualidade e acessíveis, a fim de 
melhorar a disparidade na expectativa de vida entre as populações. 

 

A sociedade está em constante mudança, assim como a necessidade de atualizá-la e 
moldá-la para torná-la mais uniforme e justa. As recomendações de política 
apresentadas foram feitas através de um estudo prévio das necessidades sentidas pelos 
países em questão, no entanto, isso não significa que a longo prazo não precisem de 
ser revistas e atualizadas às considerações em que o país/região de implementação é 
encontrada. 

É possível concluir que todas as recomendações políticas apresentadas visam a uma 
sociedade com direitos universais que protejam indivíduos e grupos contra ações que 
possam interferir na liberdade e dignidade, a fim de garantir que todos tenham fácil 
acesso aos mesmos cuidados. 

Acabar efetivamente com a discriminação e o preconceito torna-se um dos fatores mais 
importantes a serem enfrentados, onde se deve considerar a relevância deste tema tão 
presente na sociedade para o bem-estar comum. Reconhecer o valor dos direitos 
humanos e a necessidade de melhorá-los significa respeitar a diversidade cultural. 
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5. Um roteiro para o futuro direcionado a todos os níveis de 
partes interessadas relevantes 

 
Para alavancar um maior impacto nos direitos humanos, todas as partes interessadas 
relevantes devem colaborar e encontrar uma abordagem geral que lhes permita 
alcançar maior coerência em tudo o que fazem e onde quer que o façam. 

  

                                  Um roteiro de direitos humanos deve ser construído com base 
num amplo envolvimento e consulta com especialistas em direitos humanos, 
instituições de adultos e educadores de adultos, parceiros de negócios e entre os 
diferentes níveis de governos a nível nacional e internacional. Um roteiro de direitos 
humanos deve orientar-se para fins amplos importantes, ilustrando abordagens para 
abordar lacunas, melhorar programas e implementar novas medidas para respeitar os 
direitos humanos. Deve incluir um processo altamente estratégico, permitindo que 
diferentes partes de todos os tipos impulsionem novos conceitos, prioridades e 
abordagens aos direitos humanos com base em diferentes iniciativas e liderança forte. 

Nas páginas seguintes, serão oferecidos aos leitores vários roteiros para o futuro 
direcionados a todos os níveis de stakeholders relevantes. Em particular, o capítulo 
incluirá algumas visões e recomendações para todos os níveis de formulação de 
políticas (local, regional e nacional), instituições de adultos e educadores de adultos, e 
a Comissão da UE e outros órgãos consultivos da UE, porque todos eles têm um papel 
crucial a desempenhar na a conquista de sociedades mais justas onde os direitos das 
pessoas sejam respeitados e protegidos. 

 

5.1 Níveis de formulação de políticas (local, regional e nacional) 

Ao garantir os direitos das minorias, as sociedades asseguram que ninguém sofrerá 
discriminação devido à sua identidade, etnia, religião ou raça. Para garantir que 
ninguém sofra discriminação e exclusão social, todos os países devem ter uma agenda 
ambiciosa de equidade para todo o governo que corresponda à escala de oportunidades 
e desafios específicos que enfrenta. O avanço afirmativo da equidade, dos direitos civis, 
da justiça racial e da igualdade de oportunidades é responsabilidade dos governos nos 
níveis nacional, regional e local. Como o avanço da equidade exige uma abordagem 
sistêmica para incorporar a justiça nos processos de tomada de decisão, os 
departamentos executivos e as agências devem reconhecer e trabalhar para abordar as 
desigualdades nas suas políticas e programas que servem como barreiras à igualdade 
de oportunidades. Ao avançar no património, os governos devem agir para 
proporcionar a todos a oportunidade de atingir o seu pleno potencial. Seguindo esse 
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objetivo, cada autoridade deve avaliar se, e em que medida, os seus programas e 
políticas perpetuam barreiras sistemáticas às oportunidades e benefícios de grupos 
minoritários. Essas avaliações equiparão melhor as autoridades para desenvolver 
políticas e programas que forneçam recursos e benefícios de forma equitativa a todos. 

Os governos nacionais e as autoridades locais devem trabalhar em conjunto, em 
estreita parceria, refletindo sinergias verticais e alcançando os resultados necessários a 
nível local, junto dos grupos vulneráveis. Como dito no início, a colaboração entre as 
diferentes partes é vital para a conquista de sociedades mais inclusivas, onde os direitos 
das minorias sejam protegidos e respeitados. O sucesso na implementação da agenda 
governamental nacional dependerá de uma ação local efetiva, incluindo governos 
locais, autoridades e comunidades em nível de base. Em particular, as autoridades 
locais têm um papel único a desempenhar na inclusão política no nível de base, porque 
a participação comunitária facilitada pelos governos locais é uma ferramenta poderosa 
para aumentar a igualdade e combater a discriminação. 

 

A colaboração entre autoridades locais e organizações não governamentais que visam 
melhorar a situação das minorias na sociedade, não só pode ajudar os países a encontrar 
informações e dados específicos necessários para a implementação de determinada 
política, mas também pode ajudar a trazer uma visão mais ampla e ações e iniciativas 
relevantes em debates de políticas nacionais, oferecendo lições aprendidas e melhores 
práticas. 

 

Embora o papel dos atores não estatais e da influência dos grupos de defesa seja muitas 
vezes negligenciado, podem incentivar a documentação cuidadosa e detalhada do 
ambiente de direitos humanos e ajudar a construir uma estrutura legal que possa 
proteger os direitos das minorias. É, portanto, essencial incluí-los também nos 
processos de formulação de políticas e garantir que tenham a capacidade necessária 
para participar de forma significativa na formulação de políticas. Atores não estatais e 
grupos de defesa devem estar ativamente envolvidos no planeamento e 
implementação de direitos humanos a nível local, porque podem pressionar as 
autoridades locais a adotar abordagens baseadas em direitos humanos e torná-las mais 
envolventes. Podem trabalhar com o governo local para fortalecer sua experiência e 
conscientização sobre direitos humanos. 

A participação das pessoas pertencentes a minorias nos assuntos públicos e em todos 
os aspetos da vida política, económica, social e cultural do país onde vivem é, de facto, 
essencial para preservar a sua identidade e combater a exclusão social. Os governos são 
obrigados a criar mecanismos que assegurem que a diversidade da sociedade em 
relação aos grupos minoritários se reflita nas instituições públicas, como os 
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parlamentos nacionais, o setor público, incluindo a polícia e o judiciário, e que as 
pessoas pertencentes a minorias sejam adequadamente representadas , consultados e 
ter voz nas decisões que os afetam ou aos territórios e regiões em que vivem. A 
participação deve ser significativa e não meramente simbólica, e reconhecer, por 
exemplo, que as minorias são comumente sub-representadas e que as suas 
preocupações podem não ser adequadamente tratadas. 

A participação de mulheres pertencentes a minorias é particularmente preocupante 
porque as desvantagens enfrentadas pelas mulheres nas sociedades ao redor do mundo 
também são bem conhecidas, por exemplo, salários mais baixos de igual valor, altas 
taxas de analfabetismo, acesso precário aos cuidados de saúde. Enquanto a raça é uma 
razão para a desigualdade e o género é outra, elas não são formas de discriminação 
mutuamente exclusivas, portanto, muitas vezes elas cruzam-se, dando origem à dupla 
discriminação. Em consequência, todos esses fatores criam problemas que são 
exclusivos de grupos particulares de mulheres, sendo algumas delas afetadas 
desproporcionalmente. A fim de evitar a discriminação cumulativa, os governos 
devem dedicar recursos para prevenir e responder à violência baseada em género e 
eliminar a discriminação na lei e na prática. Precisam de estabelecer uma agenda 
progressista de direitos das mulheres e mobilizar ampla vontade e ação política. 
Reunindo o setor privado e grupos da sociedade civil, os governos podem criar planos 
para acelerar o progresso dos direitos das mulheres, porque há necessidade de reformas 
legais focadas na remoção de leis prejudiciais e discriminatórias e na introdução de 
novas proteções legais, económicas e de saúde mental. Embora tenham sido tomadas 
algumas medidas e tenham sido feitos alguns progressos, continuam a existir leis 
discriminatórias e lacunas na proteção, e a aplicação das leis existentes é muitas vezes 
fraca nos Estados-Membros da UE. 

 

 

 

 

 

A organização, poderes e funções devem ser claramente prescritos por lei. Além disso, 
a legislação nacional deve delinear claramente as responsabilidades e poderes das 
autoridades do governo central e local em relação umas às outras. Além disso, os 
governos devem pensar numa visão comum sobre o tipo de serviço público que os 
governos desejam ou precisam para o futuro. A diversidade no serviço público tornou-
se uma prioridade política em todos os países europeus e é vista como um passo 
importante para alcançar os objetivos políticos e sociais do governo, como mobilidade 

Para garantir uma governação local eficaz e uma implementação 
adequada dos direitos humanos a nível local, é importante ter 
um quadro jurídico adequado para o governo local. 
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social, equidade e qualidade na prestação de serviços. A fim de fornecer serviços 
públicos de forma eficiente e eficaz para uma sociedade diversificada de forma 
personalizada, era necessário, entre outras coisas, considerar uma força de trabalho 
diversificada como um valor agregado. Além disso, integrar igualdade e diversidade 
no planeamento da força de trabalho ajuda a identificar as diversas habilidades, 
conhecimentos, experiência e diferentes formas de pensar que são necessárias para 
impulsionar as estratégias governamentais. 

No entanto, os governos locais também devem promover a compreensão e o respeito 
pelos direitos humanos e pela diversidade de todos os indivíduos dentro de sua 
jurisdição por meio de educação e formação. Em particular, as autoridades locais 
devem organizar, de forma sistemática, formação em direitos humanos para os seus 
representantes eleitos e funcionários administrativos. Um componente crítico, mas 
muitas vezes esquecido, para garantir o sucesso é a formação abrangente e contínua do 
pessoal, porque as entidades públicas podem ter boas políticas, mas se os seus 
funcionários ou voluntários não as conhecem ou não sabem como implementá-las não 
vai haver sucesso. Especialmente importante é que os funcionários da linha de frente 
que rotineiramente interagem com o público entendam os requisitos de modificação 
de políticas e práticas, comunicação e assistência aos clientes, e identificar formas 
alternativas de fornecer acesso a programas e serviços para acomodar indivíduos mais 
vulneráveis. É responsabilidade de todos os funcionários contribuir para a criação de 
uma cultura e ambiente inclusivos e contribuir para a estratégia de diversidade e 
inclusão dos governos. 

Os governos devem incentivar as empresas a apoiar indivíduos de minorias e fazê-los 
ver a diversidade como um elemento-chave do sucesso dos seus negócios. Por 
exemplo, no que diz respeito à contratação de pessoas com deficiência, estudos 
descrevem diferentes benefícios, incluindo taxas mais baixas de acidentes e taxas mais 
altas de retenção de empregos entre funcionários com deficiência e a força de trabalho 
geral de uma empresa. De facto, as pessoas com deficiência são funcionários bons e 
confiáveis, que têm uma fonte inexplorada de habilidades e talentos, incluindo 
habilidades técnicas se tiverem acesso a formação e habilidades transferíveis de 
resolução de problemas desenvolvidas na vida diária. As pessoas que desenvolvem 
deficiências enquanto trabalham geralmente têm habilidades e experiências valiosas 
aprendidas no trabalho, além das suas qualificações formais de habilidades18. Por um 
lado, para a efetivação da inclusão da deficiência, as empresas podem se associar aos 
governos locais na criação de políticas, normas e programas específicos para atingir as 
metas estabelecidas, enquanto, por outro lado, também podem colaborar com 
sindicatos, organizações não governamentais e com organizações de pessoas com 

                                                           
18https://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2014/05/working_paper_n31.pdf 
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deficiência, inclusive no que diz respeito à formação de conscientização sobre 
deficiência, acessibilidade e desenvolvimento de produtos. 

Além disso, as empresas podem expressar o seu apoio a várias comunidades, como a 
comunidade LGBTQ, que continuam a ser estereotipadas, marginalizadas e 
direcionadas negativamente para expressar as suas identidades sociais. Por muitos 
anos, as empresas têm trabalhado para melhorar as suas marcas e suas práticas internas 
em questões LGBTQ, investindo em cultura, benefícios e marketing para acolher 
trabalhadores e clientes LGBTQ e para telegrafar inclusão e abertura. Normalmente, 
em países onde a legislação pró ou anti-LGBTQ é proposta, as empresas têm uma 
oportunidade real de fazer a diferença e, muitas vezes, apoiam políticas nacionais e 
locais por meio do seu compromisso com a diversidade, inclusão e igualdade. As 
empresas sociais e a economia social em geral podem estar na linha da frente no 
combate à discriminação anti-LGBTQ. Podem desenvolver programas específicos, 
formações e esquemas que levem a uma maior inclusão de pessoas LGBTQ. Portanto, 
a colaboração entre as duas partes pode ter resultados vantajosos para o bem-estar de 
vários grupos minoritários. 

 

5.2 Instituições de adultos e educadores de adultos 
 

As instituições de adultos e os educadores de adultos têm um papel importante a 
desempenhar no ensino da educação em direitos humanos para todos os membros da 
sociedade, produzindo mudanças de valores, atitudes e comportamentos, bem como 
capacitando as pessoas para a justiça social. Especificamente, certos grupos têm uma 
necessidade particular de educação em direitos humanos - alguns porque são 
especialmente vulneráveis a abusos de direitos humanos, outros porque ocupam cargos 
oficiais e a defesa dos direitos humanos é sua responsabilidade, outros ainda pela sua 
capacidade de influenciar e educar. Os educadores de adultos têm o importante papel 
de explorar maneiras de envolver não apenas os alunos na educação em direitos 
humanos, mas também toda a comunidade. Desta forma, o ensino para e sobre os 
direitos humanos pode atingir todos os atores envolvidos e ser benéfico para toda a 
sociedade. 

 

                     Um dos pilares da educação, formal e não formal, é a inclusão. 

Nenhum sistema educacional pode ser considerado bem-sucedido sem ser inclusivo e, 
por isso, esforços devem ser feitos para tornar a educação o mais próxima possível, 
prosperando para compreender as diferenças culturais e sociais sem achatá-las num 
turbilhão homogêneo. Neste caso, para garantir a inclusão, uma grande ênfase deve 
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ser colocado no papel das organizações de adultos, provedores de educação não formal 
e outros atores não estatais, pois podem trazer resultados importantes na conquista da 
educação inclusiva. No entanto, para que isso se torne realidade, os educadores 
precisam de construir pontes sólidas entre os diferentes atores, como formuladores de 
políticas, centros de pesquisa, instituições de adultos em nível local, nacional e 
internacional, etc. Além disso, a educação inclusiva é um conceito que origina no 
campo dos direitos humanos. 

Embora a educação não formal tenha um papel especial no enfrentamento das 
desigualdades, ainda falta muito para ser reconhecida, bem como recursos suficientes 
para serem alocados. Não esqueçamos que para as pessoas fora do sistema de educação 
e formação inicial, os adultos em particular, é muito provável que a aprendizagem, a 
decorrer em casa, no local de trabalho ou noutro local, seja muito mais importante, 
relevante e significativa do que o tipo de aprendizagem que ocorre em ambientes 
formais. A educação não formal não é bem compreendida, nem tão visível e nem 
suficientemente apreciada. Além disso, também tem sido pouco pesquisado, porque a 
maioria das pesquisas concentrou-se nos resultados de aprendizagem da educação 
formal e de formação, em vez de abranger todos os tipos de resultados de 
aprendizagem, permitindo visibilidade e portabilidade de tais resultados no sistema de 
aprendizagem ao longo da vida. 

Consequentemente, o trabalho das instituições de adultos e educadores de adultos é 
mais difícil do que o das instituições formais, porque estes precisam de ser convencidos 
da necessidade de fornecer educação adicional em resposta à demanda existente. É 
essencial que as instituições e educadores de adultos baseiem e adaptem as suas ofertas 
educacionais às necessidades dos alunos, bem como invistam tempo e usem uma 
comunicação adequada para convencer os alunos adultos a participar nos seus 
programas. Precisam de organizar mais iniciativas concentradas em informar os 
grupos-alvo sobre as possibilidades de aprendizagem que têm, garantindo que o grupo 
tenha acesso à formação e que o sector proporcione oportunidades de aprendizagem 
flexíveis e de alta qualidade para competências e trabalho e desenvolvimento de 
competências-chave. 

 

O objetivo geral das instituições de educação de adultos é fornecer às pessoas, 
especialmente as mais vulneráveis, oportunidades de aprendizagem adaptadas às suas 
necessidades e capacidades ao longo de toda a sua vida, para que possam maximizar as 
oportunidades de auto-realização digna na sociedade, bem como na sua vida 
profissional e pessoal. 
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Atividades de aperfeiçoamento têm de ser apoiados pelos respetivos fundos nacionais 
e comunitários, porque o financiamento adequado é significativo para o 
desenvolvimento do setor e para o aumento da oferta de cursos de formação, que 
permitirão aos adultos fazer face aos desafios sociais. 

Existe uma crença generalizada entre os Estados-Membros da UE de que, para que a 
educação de adultos atinja todo o seu potencial, deve receber o mesmo 
reconhecimento que o ensino primário, secundário e superior e, consequentemente, 
receber mais financiamento. De fato, embora se observe em alguns países uma estreita 
cooperação entre os ministérios relevantes e o setor de educação de adultos, ainda há 
necessidade de maior apoio do estado e uma definição clara do papel do governo na 
educação de adultos. O financiamento e a obtenção de instalações adequadas ainda são 
um grande problema em alguns países, especialmente para centros de educação de 
adultos. O mesmo vale para a inclusão de grupos vulneráveis, especialmente para 
migrantes e refugiados, onde há necessidade de oferecer mais esforços de educação 
que combinem ensino de idiomas e formação profissional.  

As instituições de adultos têm um papel crucial a desempenhar na criação de formas 
alternativas para que populações socialmente isoladas participem de forma 
significativa em suas comunidades anfitriãs. Em particular, refugiados e migrantes 
recém-chegados muitas vezes enfrentam um longo caminho para a integração em suas 
novas sociedades, e alguns grupos, incluindo mulheres migrantes, refugiadas e 
imigrantes não qualificados, analfabetos ou idosos, correm alto risco de isolamento 
social. As consequências disso são de longo alcance e vão além da simples economia, 
porque o trabalho pode não apenas beneficiarda  sua estabilidade financeira, mas 
também melhorar a sua autoestima e saúde mental, promover interações sociais vitais 
que impulsionam os resultados da integração e até mesmo suavizar os atritos entre os 
recém-chegados e os residentes de longa duração. 

Consequentemente, é necessário melhorar a coordenação entre os governos e as 
instituições de adultos que prestam serviços de integração, bem como garantir que os 
programas comunitários estejam disponíveis num prazo muito mais longo para grupos 
vulneráveis. As instituições de adultos, juntamente com os programas governamentais, 
devem levar em consideração que as minorias podem enfrentar barreiras adicionais ao 
ciclo de vida relacionadas às suas características demográficas, como idade do 
indivíduo e status familiar. Por exemplo, mulheres refugiadas que adiaram ter filhos 
durante a incerteza do deslocamento podem ter maior probabilidade de dar à luz 
durante o primeiro ano após a chegada ao país de destino. Então, muito 
provavelmente, as mulheres que criam filhos pequenos podem ainda não estar a pensar 
em trabalho, assim, cursos tradicionais de idiomas ou formação oferecidas 
imediatamente após a chegada provavelmente serão subutilizados por essa população, 
a menos que ofereçam acomodações especiais para famílias com crianças pequenas. 
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Por outro lado, os refugiados mais velhos que se aproximam da reforma podem decidir 
não começar do zero e investir vários anos na aprendizagem da língua do país de 
acolhimento e na procura de um emprego. Portanto, mesmo que os recém-chegados 
não consigam envolver-se com os serviços convencionais nos primeiros anos após a 
chegada, não é tarde demais para direcionar mulheres ou homens que não trabalham 
para fazê-lo nos próximos anos. 

 

Instituições de adultos e educadores de adultos precisam continuamente de procurer 
oportunidades financeiras que possam apoiá-los na oferta de programas de 
voluntariado adequados e iniciativas não relacionadas ao trabalho. Por exemplo, 
algumas atividades de voluntariado, como auxiliar de pré-escola, fornecem 
experiência específica de vocação que pode ser aproveitada no caminho para o 
trabalho remunerado. Além disso, o voluntariado pode abrir portas para indivíduos 
que podem não ter habilidades ou qualificações para ingressar no mercado de trabalho, 
mas que podem contribuir de outras maneiras significativas para as suas comunidades 
locais, como no caso de refugiados idosos que se voluntariam em escolas ou centros 
locais. Os programas de voluntariado podem agregar alto valor se bem executados, mas 
não são gratuitos. Programas eficazes exigem investimentos profundos em formação e 
suporte que podem facilitar boas combinações entre mentores e formandos, ou equipar 
voluntários para se envolverem com grupos cultural ou religiosamente diferentes. As 
instituições de adultos e os trabalhadores adultos devem cooperar estritamente com os 
formuladores de políticas, realizando análises de custo-benefício, que possam apoiar 
os tomadores de decisão a ponderar como investir na população marginalizada, 
garantindo o equilíbrio certo entre programas que desbloqueiam valor para as 
comunidades receptoras e ofertas que são mais prováveis para beneficiar os recém-
chegados, especialmente aqueles que não têm um perfil de habilidades em demanda. 

As instituições de adultos devem certificar-se de que os programas de integração não 
são avaliados apenas com base nos resultados de emprego, mas também levam em 
consideração a força das redes sociais ou sentimentos de pertencimento, que podem 
ser indicadores mais valiosos para alguns recém-chegados. 

 

 

 

 

 

 

Atividades não laborais, como desporto, artes, jardinagem comunitária, 
orientação ou programas entre pares podem não apenas alcançar grupos 
socialmente isolados e construir redes dentro das comunidades para os mais 
vulneráveis, mas também podem ser um passo vital que beneficia a sociedade, 
como um todo. 
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Embora seja difícil isolar o impacto da participação dos refugiados em programas 
voluntários e de orientação, instituições de adultos e educadores de adultos, graças à 
sua estreita colaboração com esses grupos vulneráveis, podem coletar, monitorizar e 
avaliar as diferentes práticas e fornecer aos formuladores de políticas, criadores de 
programas e outras partes interessadas informações valiosas sobre se as formações estão 
a atingir os objetivos pretendidos e como os refugiados se integram ao longo do tempo. 
Os educadores de adultos devem encontrar a maneira mais adequada de coletar o 
feedback, bem como relatá-lo e facilitar a comunicação entre os diferentes atores 
envolvidos na inclusão de minorias, como autoridades locais, outras organizações da 
sociedade civil, voluntários e formuladores de políticas. 

 

5.3 Comissão da UE e outros órgãos consultivos da UE 
 

Um dos valores fundadores da União Europeia (UE) é proteger e promover os direitos 
humanos e a democracia. Para moldar uma política de direitos humanos forte e 
eficiente, a UE está a agir em muitos domínios, como19: 

- diálogo político, diplomacia económica 
- diálogo sobre direitos humanos com países parceiros 
- declarações, campanhas, eventos públicos 
- direitos humanos e estratégias de democracia por país em coordenação com os 

países membros da UE 
- diretrizes de direitos humanos: a UE publicou 11 diretrizes de direitos humanos 
- abordagem baseada nos direitos humanos para a cooperação para o 

desenvolvimento 
- o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos (IEDDH) 

Recentemente, o Conselho aprovou o Plano de Ação da UE sobre Direitos Humanos e 
Democracia 2020-2024, reafirmando o forte compromisso da União Europeia em 
promover ainda mais os valores universais para todos. O Plano de Ação visa fornecer 
foco estratégico em torno de 5 linhas de ação interligadas e que se reforçam 
mutuamente: 1) Proteger e capacitar os indivíduos, 2) Construir sociedades resilientes, 
inclusivas e democráticas, 3) Promover um sistema global de direitos humanos e 
democracia, 4) Nova tecnologias: aproveitar oportunidades e enfrentar desafios, 5) 
Entregar trabalhando em conjunto. 

As medidas operacionais serão implementadas a nível nacional, regional e multilateral, 
tendo em conta as circunstâncias e especificidades locais. Além disso, a UE 
compreende a necessidade de uma estreita colaboração com outros países, 

                                                           
19https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/human-rights_en 
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organizações internacionais e regionais, bem como com organizações da sociedade 
civil que são parceiros importantes na implementação do Plano de Acção. A UE 
considera que é necessário um esforço conjunto de todos os parceiros para contribuir 
para o êxito do Plano de Acção e para promover os direitos humanos e a democracia 
não só a nível local e nacional, mas também em todo o mundo. 

 

No entanto, embora o Plano de Ação da UE forneça um amplo roteiro com fortes 
ambições para enfrentar os crescentes desafios em matéria de direitos humanos e 
democracia, é importante notar que também exigirá forte determinação política e 
recursos adequados para ser implementado e produzir resultados eficazes. 

 

A União Europeia criou um quadro jurídico para combater a discriminação, o racismo 
e a xenofobia e contribui financeiramente para programas que apoiam atividades 
destinadas a combatê-los no terreno. Além disso, a UE levanta questões minoritárias 
nos seus diálogos políticos com países terceiros e coopera activamente nos fóruns das 
Nações Unidas para promover e proteger os direitos das pessoas pertencentes a 
minorias. 

 

                      No entanto, apesar dos fortes esforços da UE para combater a 
discriminação e construir sociedades inclusivas, ainda existem muitos obstáculos que 
precisam de ser superados, porque as formas contemporâneas de racismo e xenofobia 
são complexas e há necessidade de ação sustentada para combater essas tendências. 

Embora os países europeus tenham elaborado respostas tanto a nível nacional como 
europeu, podemos esboçar algumas grandes categorias em que o racismo e a 
discriminação racial ocorrem: vida quotidiana em áreas importantes, como emprego, 
educação, habitação e acesso a serviços sociais; violações dos direitos humanos contra 
membros das comunidades ciganas; atitudes hostis e estigmatização de migrantes, 
refugiados e requerentes de asilo; incidentes anti-semitas cada vez mais generalizados; 
intensificação das manifestações de islamofobia; uso de argumentos racistas, 
antissemitas e xenófobos no discurso político; e um clima negativo na opinião pública, 
que desempenha um papel crucial no surgimento de expressões de racismo e 
intolerância na sociedade. Essas tendências variam em escala de um país para outro, 
mas são significativas o suficiente para serem preocupantes. 

A crise do COVID-19 trouxe novas pressões para os grupos mais vulneráveis. Por 
exemplo, as restrições de confinamento trancaram muitas pessoas LGBTQ, jovens e 
velhas, em ambientes hostis, onde podem estar em risco de violência ou níveis 
elevados de ansiedade ou depressão mais profunda. 
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Fake news generalizada até culpou as pessoas LGBTQ pela propagação do vírus. Um 

aconteceu na Itália antes do surto de coronavírus, mas o vídeo era de uma festa de 
carnaval brasileira em 2018. Apesar dos esforços das empresas de tecnologia para 
combater a desinformação, muitas desses posts permanecem ao vivo nas redes sociais, 
sendo compartilhado por muitas pessoas que usaram linguagem homofóbica20. 

Além disso, existem tendências preocupantes em alguns países europeus sobre 
incidentes anti-LGBTQ, como ataques a eventos públicos LGBTQ, incluindo marchas 
do orgulho LGBTQ, as chamadas declarações de 'zona livre de ideologia LGBTQ' e 
intimidação homofóbica em festividades de carnaval. Organizações da sociedade civil 
que protegem e promovem os direitos das pessoas LGBTQ relatam cada vez mais que 
enfrentam hostilidade, coincidindo com a ascensão do movimento antigénero (e anti-
LGBTQ)21. Além disso, os relatórios mostram que, além de ser LGBT, um motivo 
adicional de discriminação é a origem étnica ou origem imigrante. 

 

                      De seguida, a UE deve apelar à ação dos Estados-Membros para combater 
a discriminação contra as pessoas LGBTQ e garantir a sua segurança e bem-estar. Os 
Estados-Membros e todos os intervenientes relevantes a todos os níveis devem abordar 
eficazmente a igualdade anti-LGBTQ, porque embora a UE tenha normas muito 
elevadas no domínio dos direitos fundamentais, nem sempre são aplicadas de forma 
igual. 

Por exemplo, em países como a Hungria, a controversa lei anti-LGBT entra em vigor 
apesar das advertências da UE. Além disso, o país proibiu constitucionalmente o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo e declara que apenas casais podem adotar 
crianças, a menos que seja concedida permissão especial pelo ministro de assuntos da 
família. Consequentemente, isso efetivamente impede casais do mesmo sexo ou 
indivíduos solteiros de fazê-lo. O mais preocupante é que, embora, em setembro de 
2018, o Parlamento Europeu tenha decidido que a situação do Estado de direito e da 
democracia húngaros é tão preocupante que a União Europeia tem de tomar medidas 
imediatas, pois pode ver-se que o governo húngaro ainda está a seguir contra os valores 
da UE. Infelizmente, tal posição do governo de direita não está apenas subvertendo os 
princípios democráticos, mas também está a oferecer inspiração para partidos 
populistas em toda a Europa. 

 

 

                                                           
20https://www.insider.com/fake-news-video-gay-party-pre-coronavirus-from-2018-2020-4 
21https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0698&from=EN 
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Felizmente, a Comissão Europeia abriu inicialmente um processo de infração contra a 
Hungria em julho de 2021, argumentando que as alterações violavam o direito à 
liberdade de expressão e não discriminação, conforme garantido pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da UE, além de violar várias outras diretivas da UE e princípios 
no Tratado da UE. De seguida, se o governo húngaro não abordar as preocupações, a 
Comissão Europeia poderá contestar a legalidade das medidas perante o tribunal 
superior da UE. Não esqueçamos que, em tal cenário, é mais do que vital que os líderes 
e instituições da UE enviem uma mensagem clara de que agirão quando os valores da 
UE estiverem ameaçados, usando todo o quadro legal e mecanismos disponíveis. 

Garantir que a UE implemente as suas políticas e cumpra os seus compromissos exige 
um acompanhamento atento por parte da sociedade civil e é uma parte crucial de 
quaisquer esforços de advocacia junto das instituições da UE. Os intervenientes da 
sociedade civil desempenham frequentemente um papel importante na concretização 
dos valores partilhados pela UE e pelos seus Estados-Membros, e o seu papel 
fundamental reflete a importância que os Tratados da UE atribuem ao diálogo civil e 
à participação da sociedade civil como instrumentos de boa governação. 

Os atores da sociedade civil são uma pré-condição para democracias saudáveis, 
trabalhando diretamente e apoiando titulares de direitos e grupos vulneráveis, 
fornecendo serviços essenciais, envolvendo e capacitando cidadãos em uma ampla 
gama de questões sociais e de direitos humanos, monitorizando o respeito aos direitos 
humanos e liberdades, promovendo a transparência e a responsabilidade das 
autoridades públicas. No entanto, para poder cumprir o seu papel, a sociedade civil 
precisa de um espaço seguro e propício para realizar o seu trabalho, estrutura de 
financiamento sustentável e acesso à participação nos processos de tomada de decisão. 
Particularmente, discursos de ódio e ataques direcionados a minorias étnicas e 
religiosas, mulheres, migrantes, defensores dos direitos humanos e pessoas LGBTQ, às 
vezes em conexão com a retórica nacionalista e extremista, têm um impacto particular 
nas organizações da sociedade civil e defensores de direitos que se dedicam ao apoio e 
proteção dos grupos-alvo.22. 

                                                           
22https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-protecting-civic-space_en.pdf 

Na sequência, estas ações podem ter um impacto muito negativo noutros Estados-
Membros que possam começar a seguir o plano da Hungria e, assim, complicar para a 

UE travar estes novos desenvolvimentos que colocam em risco as conquistas já 
alcançadas para uma União de Igualdade. 
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Em resposta a estes desafios, a UE e os seus Estados-Membros devem assegurar um 
ambiente político e público favorável aos defensores dos direitos humanos e às 
organizações da sociedade civil, para que possam exercer livremente o seu trabalho. 
Um ambiente legal condutivo requer uma estrutura legislativa forte que proteja e 
promova os direitos à liberdade de associação, reunião pacífica e expressão em 
conformidade com as leis e padrões internacionais de direitos humanos. Além disso, 
as medidas de prevenção e combate aos crimes de ódio e ao discurso de ódio são 
elementos essenciais de um ambiente propício para a sociedade civil, pois se 
continuarem a enfrentar desafios no desempenho de seu trabalho, poderão deixar de 
contribuir para o avanço da vida civil, política, económica e social dos direitos sociais 
dos grupos mais vulneráveis. Além disso, estas organizações desempenham um papel 
crucial na representação das minorias, pelo que são necessários mecanismos eficazes e 
sustentáveis de diálogo, consulta e cooperação entre elas e os decisores a todos os 
níveis. Um diálogo civil aberto e regular pode oferecer maneiras importantes de 
fornecer evidências e conselhos relevantes para os direitos fundamentais na legislação 
e na formulação de políticas, portanto, os canais e o acesso dos defensores dos direitos 
humanos na tomada de decisões devem ser apoiados pelo acesso a informações 
relevantes, padrões e diretrizes claros para a ação. 
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6. Conclusão 

O documento de recomendações de políticas visa oferecer aos leitores diferentes 
estratégias e políticas de direitos humanos, bem como vários roteiros para o futuro 
direcionados a todos os níveis de stakeholders relevantes. Como visto neste 
documento, para garantir que ninguém sofra discriminação e exclusão social, todo o  
Estado deve ter uma agenda ambiciosa de direitos humanos, dando a chance de todos 
atingirem o seu pleno potencial. Além disso, os governos nacionais, autoridades 
locais, organizações não governamentais e sociedade civil têm que trabalhar juntos 
em parceria estreita, porque a cooperação entre os diferentes atores e a combinação 
de vários métodos é um pré-requisito para um envolvimento adequado e eficaz que 
se pode encaixar em situações específicas. 

Para planear as ações e estratégias sustentáveis que tragam sociedades pacíficas, justas 
e estáveis, os Estados devem permitir que a participação ativa de todos os setores da 
sociedade seja ouvida e tenha voz. Os Estados devem garantir que haja um ambiente 
inclusivo onde as vozes de todos na comunidade sejam encorajadas, ouvidas, 
valorizadas e compreendidas para atender às suas necessidades, para que as pessoas 
possam sentir-se seguras e protegidas nessas comunidades. Devem tomar todas as 
medidas necessárias para eliminar, na lei e na prática, a discriminação por qualquer 
motivo em todas as áreas da vida, como emprego, educação, saúde, cultura, habitação, 
acesso a bens e serviços e acesso à justiça e à tomada de decisões, tanto no setor 
público quanto no privado. Somente quando envolvem diversos grupos de atores na 
concepção, implementação e avaliação de qualquer processo ou iniciativa de direitos 
humanos, incluindo programas e políticas, os Estados têm o potencial de aumentar a  
sua relevância, efetivos, impacto e sustentabilidade. 

 

 

 




