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DECLARA<;AOUNIVERSAL
DOS DIREITOS DO HOMEM

Adoptada e proclamada pela reso ht ~ao 217 A(Ill) da Assembleia Geral
das Na~oes Unidas, de 10 de Dezembro de 1948.

PREAMBULO
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da familia
humana e dos seus direitos iguais e inaliem!veis constitui o fundamento da liberdade, dajusti9a e da
paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento eo desprezo dos direitos do homemconduziram a actos
de barbarie que revoltam a consciencia da Humanidade e que o advento de um mundo em que os
seres humanos sejam livres de falar e de crer, libettos do terror e da miseria, foi proclamado como
a mais alta aspira9iio do homem;
Considerando que e essencial a protec9iio dos direitos do homem atraves de um regime de
direito, para que o homem niio seja compelido, em supremo recurso, arevolta contra a tirania e a
opressiio;
Considerando que e essencial encorajar o desenvolvimento de rela96es amistosas enh·e as
na96es;
Considerando que, na Carta, os povos das Na96es Unidas proclamam, de novo, a sua fe nos
direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de
direitos dos homens e das mulheres e se declararam resolvidos a favorecer o progresso social e a
instaurar melhores condi96es de vida dentro de uma liberdade mais ampla;
Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em considera9iio com
a Organiza9iio das Na96es Unidas, o respeito universal e efectivo dos direitos do homem e das
liberdades fundamentais;
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Considerando que uma concep9iio co mum destes direitos e liberdades e da mais alta importancia para dar plena satisfa9iio a tal compromisso:
A Assembleia Geral
Proclama a presente Declara9ii0 Universal dos Direitos do Homemcomo ideal comum a atingir
por todos os povos e toclas as na96es, a fim de que todos os individuos e todos os 6rgiios cia
socieclacle, tendo-a constantemente no espirito, se esforcem, pelo ensino e pela educa9iio, por
desenvolver o respeito clesses direitos e liberdades e por promover, por medidas progressivas de
ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplica9ao universais e efectivos tanto
entre as popula96es dos pr6prios Estados membros como entre as dos territories colocados sob a
suaj urisdi9iio.
A1iigo ! 0
Toclos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razao
e de consciencia, devem agir tms para com os outros em espirito de fraternidade.
Atiigo2°
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente
Declara9iio, sem disti1wao alguma, nomeadamente de ra9a, de cor, de sexo, de lingua, de religiao, de
opiniao politica ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer
outra situa9iio.
AI em disso, nao sera feita nenhuma disti1wao fundada no estatuto politico juridico ou internacional do pais ou do territ6rio da naturalidade da pessoa, seja esse pais ou territ6rio independente,
soh tutela, aut6nomo ou sujeito a alguma limita9ao de soberania.
Artigo 3°
Todo o individuo tern direito avida, aliberdade e aseguran9a pessoal.
Artigo 4°
Ninguem sera mantido emescravatura ou em servidao; a escravatura eo n·ato dos escravos, sob
todas as formas, sao proibidos.
Artigo 5°
Ninguemsera submetido a tortura nem a penas ou tratamentos crueis, desumanos ou degradantes.
Artigo 6°
Todos os individuos tem direito a reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade
juridica.
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Artigo 7°
Todos sao iguais perante a lei e, sem distin~ao, tem direito a igual protec~ao da lei. Todos tem
direito a protecyiio igual contra qualquer discrimina~ao que viole a presente Declarac;:ao e contra
qualquer incitamento a tal discrimina~ao.
Artigo 8°
Toda a pessoa tem dire ito a recurso efectivo para as jurisdi~oes nacionais competentes contra
os actos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituic;:ao ou pela lei.
Artigo 9°
Ninguem pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10°
Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente
julgada porum tribunal independente e imparcial que decida aos seus direitos e obri ga~oes ou das
raz6es de qualquer acusa~ao em materia penal que contra ela seja deduzida.
Artigo 11°
1-Toda a pcssoa acusada de um acto dclituoso prcsumc-sc inocentc ate que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo ptiblico em que todas as garantias necessarias de defesa Ihe sejam asseguradas.
2 - Ninguem sera condenado por ac~oes ou omissoes que, no momenta da sua pn\tica, nao
constituiam acto delituoso aface do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, nao sera
infligida pena mais grave do que a que era aplicavel no momenta em que o acto delituoso foi
cometido.
Artigo 12°
Ninguem soft·era intromissoes arbit·arias na sua vida privada, na sua familia, no seu domicilio
ou na sua correspondencia, nem ataques asua honra e reputac;:ao. Contra tais intromissoes ou
ataques toda a pessoa tem direito a protec~ao da lei.
Artigo 13°
1-Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residencia no interior de
um Estado.
2 - Toda a pessoa tem o direito de abandonar o pais em que se encontra, incluindo o seu, eo
dire ito de regressar ao seu pais.
Artigo 14°
1- Toda a pessoa sujeita a persegui ~ao tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em
outros paises.
2 - Este direito nao pode, porem, ser invocado no caso de processo realmente existente por
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crime de direito comum ou por actividades contnirias aos fins e aos principios das Na96es Unidas.
A11igo !5°
I -Todo o individuo tem direito a ter uma nacionalidade.
2- Ninguem pode ser arbih·ariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de
nacionalidade.
Artigo 16
I -A partir da idade nLibil, o hom em e a mulher tem o direito de casar e de constituir fam ilia,
sem restri9iio alguma de ra9a, nacionalidade ou religiao. Durante o casamento e na altura da sua
dissolu9iio, ambos tem direitos iguais.
2 - 0 casamento nao pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros
esposos.
3- A fa miliae o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito aprotec9ao desta
e do Estado.
AI1igo 17°
I - Toda a pessoa, individual ou colectivamente, tem direito a propriedade.
2- Ninguem pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
A11igo 18°
Toda a pessoa tem direito a liberdade de pensamento, de consciencia e de religiao; este direito
implica a liberdade de mudar de religiiio ou de convic9iio, assim como a liberdade de manifestar a
religiao ou convic9iio, sozinho ou emcomum, tanto empLiblico como em privado, pelo ensino, pela
pratica, pelo culto e pelos ritos.
Artigo 19°
Todo o individuo tem o direito aliberdade de opiniao e de expressao, o que implica o direito de
nao ser inquietado pelas suas opini6es eo de procurar, receber e difundir, sem considera9iio de
fronteiras, informa96es e ideias por qualquer meio de expressiio.
Artigo 20°
I - Toda a pessoa tem direito aliberdade de reuniao e de associa9iio pacificas.
2- Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma associa9iio.
Artigo 21°
I -Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direc9iio dos neg6cios pLiblicos do seu pais,
quer directamente, quer por intermedio de representantes livremente escolhidos.
2- Toda a pessoa tem direito de acesso, emcondi96es de igualdade, as fun96es publicas do seu
pais.
3 -A vontade do povo eo fundamento da au tori dade dos poderes publicos; e deve exprimir-
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se atraves de cleiqiies honestas a realizar periodicamcnte par sufn\gio universal e igual, com voto
secreta ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
Artigo22°
Toda a pessoa, como membra da sociedade, tem direito aseguran<;a social; e pode legitimamcnte exigir a satisfa<;ao dos direitos ccon6micos, sociais e culturais indispensaveis, grac;:as ao esforc;:o
nacional e acooperac;:ao internacional, de harmonia com a organizac;:iio e os recursos de cad a pais.
Artigo 23°
l -Toda a pessoa temeli rei to ao trabalho, ~\ li vre cscolha do trabalho, a condic;:oes equitativas
e satisfat6rias de trabalho e <\ protecqao contra o desemprego.
2- Todos tem direito, sem discriminac;:ao alguma, a salario igual por trabalho igual.
3- Quem lrabalha tem direito a uma remunerac;:ao equitaliva e satisfat6ria, que !he permita e a
sua familia uma existencia confonne com a dignidade humana, e completada, se passive!, por toclos
os outros meios de protecc;:ao social.
4 - Toda a pessoa lem o direito de fundar com outras pessoas sinclicatos e de se fil iar em
sindicatos para a defesa dos seus interesses.
Artigo24°
Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos l aze~·es e, especialmente, a uma limitac;:ao razoavel
da durac;:ao do trabalho e a ferias peri6dicas pagas.
Artigo 25°
I - Toda a pessoa tem o di reito a um nivel de vida sutlciente para assegurar e asua familia a
sattde e 0 bemestar, principalmente quanto aalimentac;:ao, ao vestuario, ao alojamento, aassistencia
medica e ainda quanta aos servic;:os sociais necessarios, e tem direito a seguranc;:a no desemprego, na
docn9a, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casas de perda de meios de subsistencia por
circunstancias independentes da sua vontade.
2- A maternidade e a inmncia tem direitos a ajuda e a assistencia especiais. Todas as crianc;:as,
nascidas dentro ou fora do matrimonio, gozam da mesma protec<;iio social.
Artigo 26°
I - Toda a pessoa tem direito aeducac;:ao. A educac;:iio deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elemenlar funda mental. 0 ensino elementar e obrigat6rio. 0 ensino tecnico e
pro fissional deve ser generalizado; o acesso aos estuclos superiores deve estar aberto a todos em
plena igualdade, em funviio do seu merito.
2- A educac;:ao deve visar aplena expansao da personalidade humana e ao reforc;:o dos direilos
do hom em e das liberdades fi.mdamentais e deve favorecer a compreensao, a tolerancia e a amizade
entre todas as nac;:iies e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimenlo das
actividades das Nac;:iies Unidas para a manutenc;:ao da paz.
3 - Aos pais pertence a priori dade do direito de escolher o genera de educac;:ao a dar aos filhos.
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Artigo27°
I - Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de
fruir as artes e de participar no progresso cientifico enos beneficios que deste resultam.
2- Todos tem direito aprotec<;ao dos interesses morais e materia is ligados a qualquer produ<;ao
cientifica, litera ria ou artistica da sua autoria.
Artigo28°
Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem
capaz de tornar plenamente efectivos os direitos e as liberdades enunciados na presente Declara9ao.
Artigo29°
1- 0 individuo tem deveres para com a comunidade, fora da qual nao e possivel o livre e pleno
desenvolvimento da sua personalidade.
2 - No exercicio destes direitos e no gozo destas liberdades ninguem esta sujeito senao as
limita<;oes estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento eo respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigencias da moral, da ordem
pttblica e do bem-estar num sociedade democratica.
3- Em caso algum estes direitos c liberdades poderiio ser exercidos contrariamente aos fins e
aos principios das Na<;oes Unidas.
Artigo 30°
Nenhuma disposi<;iio da presentc declara<;ao pode ser interpretada de mane ira a envolver para
qualquer Estado, agrupamento ou individuo o direito de se entregar a alguma actividade ou de
praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.

