Apresentação
A Lei Fundamental da Democracia Portuguesa não sofreu qualquer alteração recente. Porém, esta 11.ª edição da Constituição da República
Portuguesa – Edição Académica justifica-se por completo, atendendo às
mudanças a que foi sujeita a legislação complementar que compõe a obra
e que a torna uma ferramenta essencial para quem estuda ou trabalha no
âmbito do Direito Constitucional.
Desde a edição anterior, foram objeto de alteração os seguintes diplomas:
• Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (iniciativa legislativa de cidadãos) – alterada pela Lei n.º 51/2020, de 25 de agosto.
• Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (exercício do direito de petição) – alterada pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro, que, por sua vez, foi retificada pela Declaração de Retificação n.º 48/2020, de 30 de novembro.
• Lei n.º 37/81, de 3 de outubro (Lei da Nacionalidade) – alterada pela Lei
Orgânica n.º 2/2020, de 10 de novembro.
Como sempre nas obras da Coleção Legislação, em www.portoeditora.pt/
direito continuarão a ser disponibilizadas atualizações legais para esta obra,
até se iniciar a preparação de uma nova edição.
Caso deseje passar a receber por email avisos da disponibilização de
novas atualizações online, poderá subscrever a newsletter da Coleção,
acedendo ao site acima indicado ou através do QR-Code que se apresenta
mais em baixo.
Esperamos, com esta nova edição, poder continuar a merecer a sua confiança.
Janeiro de 2021
A coordenadora
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LIVRO IV

Direito da família

TÍTULO I

Disposições gerais
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Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro
(Novo Regime do Arrendamento Urbano)

do respetivo regime jurídico. [Redação: Lei n.º 42/2017, de 14-06; entr. vigor: 2017-06-24.]
5. Para efeitos da presente lei, «microempresa» é a empresa que, independenCasamento é o contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir
temente da sua forma jurídica, não ultrapasse, à data do balanço, dois dos três
família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das disposições deste
limites seguintes:
Código.1 [Redação: Lei n.º 9/2010, de 31-05.]
a) Total do balanço: € 2 000 000;
b) Volume de negócios líquido: € 2 000 000;
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Orçamento
doc) Estado:
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Portaria:dirimente;
Port.; produção de efeitos: prod. efeitos; Tribunal Constitucional: TC.

d) Se o casamento tiver sido considerado como católico pelas autoridades
eclesiásticas e, como tal, se encontrar transcrito.
2. [Revogado pelo n.º 1 do art. 22.º do DL n.º 324/2007, de 28-09.]
3. Do despacho que recusar a homologação podem os cônjuges ou seus herdeiros, bem como o Ministério Público, recorrer para o tribunal, a fim de ser declaCIVIL_20183729_TEXTO_P0005_0632_2P.indd
04/12/2018
rada a validade507do casamento.
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Leis Constitucionais

LEI CONSTITUCIONAL N.º 1/82, DE 30 DE SETEMBRO1

(PRIMEIRA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO)

A Assembleia da República, no uso dos poderes de revisão constitucional previstos
na alínea a) do artigo 164.º e no n.º 1 do artigo 286.º da Constituição, decreta o
seguinte:

I – ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO
ARTIGO 1.º

Artigo 1.º

A Constituição da República Portuguesa de 2 de abril de 1976 é alterada nos termos dos artigos seguintes.
(…) [Estas alterações foram introduzidas no texto consolidado da Constituição da República Portuguesa.]
(…)

(…)

II – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

(…) [Arts. 238.º a 249.º sem interesse para a presente publicação.]

Aprovada em 12 de agosto de 1982.
O Presidente da Assembleia da República, Francisco Manuel Lopes Vieira de Oliveira
Dias.
Promulgada em 24 de setembro de 1982.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.

1

 rimeira revisão da Constituição. Pode consultar o texto completo desta Lei Constitucional no livro Constituição da
P
República Portuguesa – As 8 versões após 25 de Abril – 1976/1982/1989/1992/1997/2001/2004/2005, Porto Editora, Porto,
2007.
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Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de julho
(Segunda revisão da Constituição)

LEI CONSTITUCIONAL N.º 1/89, DE 8 DE JULHO1

(SEGUNDA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO)

A Assembleia da República, no uso dos poderes de revisão constitucional previstos
na alínea a) do artigo 164.º da Constituição, decreta o seguinte:

I – ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO
Artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A Constituição da República Portuguesa, de 2 de abril de 1976, na redação que lhe
foi dada pela Lei Constitucional n.º 1/82, de 30 de setembro, é alterada nos termos
dos artigos seguintes:
(…) [Estas alterações foram introduzidas no texto consolidado da Constituição da República Portuguesa.]
(…)

(…)

II – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 203.º

ARTIGO 203.º

O Conselho de Comunicação Social extingue-se e cessa funções, sem dependência de qualquer outra formalidade, com a tomada de posse dos membros da Alta
Autoridade para a Comunicação Social.
Artigo 204.º

ARTIGO 204.º

O Conselho Nacional do Plano extingue-se e cessa funções, sem dependência de
qualquer outra formalidade, com a entrada em vigor da lei que aprovar a organização, a competência e o funcionamento do Conselho Económico e Social.
Artigo 205.º

ARTIGO 205.º

O disposto no artigo 151.º da Constituição não produz efeitos até à primeira eleição
para a Assembleia da República subsequente à entrada em vigor da presente lei
de revisão.
Artigo 206.º

ARTIGO 206.º

O novo regime previsto no artigo 172.º da Constituição só se aplica aos decretos-leis cuja apreciação seja suscitada a partir do início da terceira sessão legislativa
da legislatura em curso.
Artigo 207.º

Até à data da entrada em vigor da presente lei, a Assembleia da República aprovará legislação que permita adaptar a lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional às alterações introduzidas na segunda revisão
constitucional.
1

 egunda revisão da Constituição. Pode consultar o texto completo desta Lei Constitucional no livro Constituição da
S
República Portuguesa – As 8 versões após 25 de Abril – 1976/1982/1989/1992/1997/2001/2004/2005, Porto Editora, Porto,
2007.

ARTIGO 207.º

20

Constituição da República Portuguesa

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
PREÂMBULO
A 25 de abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista.
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma
transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade
portuguesa.
A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No
exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país.
A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de
Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito
da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre,
mais justo e mais fraterno.
A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976,
aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa:

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
ARTIGO 1.º República Portuguesa
Artigo 1.º

Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e
na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária.
ARTIGO 2.º Estado de direito democrático
Artigo 2.º

A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas,
no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e
na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia
económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.
ARTIGO 3.º Soberania e legalidade
Artigo 3.º

1. A soberania, una e indivisível, reside no povo, que a exerce segundo as formas
previstas na Constituição.
2. O Estado subordina-se à Constituição e funda-se na legalidade democrática.
3. A validade das leis e dos demais atos do Estado, das regiões autónomas, do
poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição.
ARTIGO 4.º Cidadania portuguesa
Artigo 4.º

São cidadãos portugueses todos aqueles que como tal sejam considerados pela lei
ou por convenção internacional.

Princípios fundamentais

Artigo 5.º

Território ARTIGO 5.º

1. Portugal abrange o território historicamente definido no continente europeu e
os arquipélagos dos Açores e da Madeira.
2. A lei define a extensão e o limite das águas territoriais, a zona económica exclusiva e os direitos de Portugal aos fundos marinhos contíguos.
3. O Estado não aliena qualquer parte do território português ou dos direitos de
soberania que sobre ele exerce, sem prejuízo da retificação de fronteiras.
Artigo 6.º

Estado unitário ARTIGO 6.º

1. O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime
autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública.
2. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio.
Artigo 7.º

Relações internacionais ARTIGO 7.º

1. Portugal rege-se nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não
ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos
os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade.
2. Portugal preconiza a abolição do imperialismo, do colonialismo e de quaisquer
outras formas de agressão, domínio e exploração nas relações entre os povos,
bem como o desarmamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos político-militares e o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva,
com vista à criação de uma ordem internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.
3. Portugal reconhece o direito dos povos à autodeterminação e independência e
ao desenvolvimento, bem como o direito à insurreição contra todas as formas de
opressão.
4. Portugal mantém laços privilegiados de amizade e cooperação com os países
de língua portuguesa.
5. Portugal empenha-se no reforço da identidade europeia e no fortalecimento da
ação dos Estados europeus a favor da democracia, da paz, do progresso económico e da justiça nas relações entre os povos.
6. Portugal pode, em condições de reciprocidade, com respeito pelos princípios
fundamentais do Estado de direito democrático e pelo princípio da subsidiariedade
e tendo em vista a realização da coesão económica, social e territorial, de um espaço de liberdade, segurança e justiça e a definição e execução de uma política
externa, de segurança e de defesa comuns, convencionar o exercício, em comum,
em cooperação ou pelas instituições da União, dos poderes necessários à construção e aprofundamento da união europeia.
7. Portugal pode, tendo em vista a realização de uma justiça internacional que
promova o respeito pelos direitos da pessoa humana e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas condições de complementaridade e
demais termos estabelecidos no Estatuto de Roma.
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ARTIGO 8.º Direito internacional
Artigo 8.º

1. As normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte
integrante do direito português.
2. As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas
ou aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto
vincularem internacionalmente o Estado Português.
3. As normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais
de que Portugal seja parte vigoram diretamente na ordem interna, desde que tal
se encontre estabelecido nos respetivos tratados constitutivos.
4. As disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições, no exercício das respetivas competências, são aplicáveis
na ordem interna, nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos
princípios fundamentais do Estado de direito democrático.
ARTIGO 9.º Tarefas fundamentais do Estado
Artigo 9.º

São tarefas fundamentais do Estado:
a) Garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam;
b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios
do Estado de direito democrático;
c) Defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais;
d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre
os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais,
culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais;
e) Proteger e valorizar o património cultural do povo português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correto
ordenamento do território;
f) Assegurar o ensino e a valorização permanente, defender o uso e promover
a difusão internacional da língua portuguesa;
g) Promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, tendo
em conta, designadamente, o carácter ultraperiférico dos arquipélagos dos
Açores e da Madeira;
h) Promover a igualdade entre homens e mulheres.
ARTIGO 10.º Sufrágio universal e partidos políticos
Artigo 10.º

1. O povo exerce o poder político através do sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico, do referendo e das demais formas previstas na Constituição.
2. Os partidos políticos concorrem para a organização e para a expressão da vontade popular, no respeito pelos princípios da independência nacional, da unidade
do Estado e da democracia política.
ARTIGO 11.º Símbolos nacionais e língua oficial
Artigo 11.º

1. A Bandeira Nacional, símbolo da soberania da República, da independência,
unidade e integridade de Portugal, é a adotada pela República instaurada pela
Revolução de 5 de outubro de 1910.
2. O Hino Nacional é A Portuguesa.
3. A língua oficial é o Português.

Parte I
(Direitos e deveres fundamentais)
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TÍTULO I

Princípios gerais
Artigo 12.º

Princípio da universalidade ARTIGO 12.º

1. Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados
na Constituição.
2. As pessoas coletivas gozam dos direitos e estão sujeitas aos deveres compatíveis com a sua natureza.
Artigo 13.º

Princípio da igualdade ARTIGO 13.º

1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua,
território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
Artigo 14.º

Portugueses no estrangeiro ARTIGO 14.º

Os cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no estrangeiro gozam da
proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que
não sejam incompatíveis com a ausência do país.
Artigo 15.º

Estrangeiros, apátridas, cidadãos europeus ARTIGO 15.º

1. Os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal
gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do cidadão português.
2. Excetuam-se do disposto no número anterior os direitos políticos, o exercício
das funções públicas que não tenham carácter predominantemente técnico e os
direitos e deveres reservados pela Constituição e pela lei exclusivamente aos cidadãos portugueses.
3. Aos cidadãos dos Estados de língua portuguesa com residência permanente
em Portugal são reconhecidos, nos termos da lei e em condições de reciprocidade,
direitos não conferidos a estrangeiros, salvo o acesso aos cargos de Presidente da
República, Presidente da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Presidentes dos tribunais supremos e o serviço nas Forças Armadas e na carreira diplomática.
4. A lei pode atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em condições de reciprocidade, capacidade eleitoral ativa e passiva para a eleição dos titulares de órgãos de autarquias locais.
5. A lei pode ainda atribuir, em condições de reciprocidade, aos cidadãos dos Estados membros da União Europeia residentes em Portugal o direito de elegerem e
serem eleitos Deputados ao Parlamento Europeu.
Artigo 16.º

Âmbito e sentido dos direitos fundamentais ARTIGO 16.º

1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer
outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.
2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem
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Legislação
Complementar
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Convenção Europeia dos Direitos Humanos
Lei da publicação, identificação
e formulário dos diplomas
(Lei n.º 74/98, de 11 de novembro)

Lei da Nacionalidade

(Lei n.º 37/81, de 3 de outubro)

Direito de petição

(Lei n.º 43/90, de 10 de agosto)

Organização, funcionamento e processo
do Tribunal Constitucional
(Lei n.º 28/82, de 15 de novembro)

Iniciativa legislativa de cidadãos
(Lei n.º 17/2003, de 4 de junho)

Ação popular e participação procedimental
(Lei n.º 83/95, de 31 de agosto)
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS1
PREÂMBULO
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros
da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento
da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento
de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do
terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do Homem;
Considerando que é essencial a proteção dos direitos humanos através de um regime de direito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à
revolta contra a tirania e a opressão;
Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas
entre as nações;
Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a
sua fé 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 condições de vida
dentro de uma liberdade mais ampla;
Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos
direitos humanos e das liberdades fundamentais;
Considerando que uma conceção comum destes direitos e liberdades é da mais
alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso;
A Assembleia Geral
Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos humanos como ideal
comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se
esforcem, pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos
e liberdades e por promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto
entre as populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios
colocados sob a sua jurisdição.
ARTIGO 1.º

Artigo 1.º

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de
fraternidade.
ARTIGO 2.º

Artigo 2.º

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados
na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor,
1

Texto adotado e proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua Resolução 217-A(III), de 1948-12-10.
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de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico
ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país
ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a alguma limitação de
soberania.
Artigo 3.º

ARTIGO 3.º

Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo 4.º

ARTIGO 4.º

Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato
dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.
Artigo 5.º

ARTIGO 5.º

Ninguém será submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Artigo 6.º

ARTIGO 6.º

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua
personalidade jurídica.
Artigo 7.º

ARTIGO 7.º

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei.
Todos têm direito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Artigo 8.º

ARTIGO 8.º

Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela
Constituição ou pela lei.
Artigo 9.º

ARTIGO 9.º

Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Artigo 10.º

ARTIGO 10.º

Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa
e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos
seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal
que contra ela seja deduzida.
Artigo 11.º

1. Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua
culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público, em
que todas as garantias necessárias de defesa Ihe sejam asseguradas.
2. Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do
mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no
momento em que o ato delituoso foi cometido.
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Artigo 12.º

Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no
seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação.
Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei.
ARTIGO 13.º

Artigo 13.º

1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência
no interior de um Estado.
2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo
o seu, e o direito de regressar ao seu país.
ARTIGO 14.º

Artigo 14.º

1. Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de
asilo em outros países.
2. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.
ARTIGO 15.º

Artigo 15.º

1. Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.
ARTIGO 16.º

Artigo 16.º

1. A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de construir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o
casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais.
2. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos
futuros esposos.
3. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
ARTIGO 17.º

Artigo 17.º

1. Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.
2. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
ARTIGO 18.º

Artigo 18.º

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião;
este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como
a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em
público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
ARTIGO 19.º

Artigo 19.º

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica
o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de
expressão.
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ARTIGO 20.º

1. Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Artigo 21.º

ARTIGO 21.º

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos
do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente
escolhidos.
2. Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções
públicas do seu país.
3. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos; e deve
exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio
universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.
Artigo 22.º

ARTIGO 22.º

Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode
legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país.
Artigo 23.º

ARTIGO 23.º

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições
equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.
3. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória que lhe
permita e à sua família uma assistência conforme com a dignidade humana, e
completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social.
4. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se
filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses.
Artigo 24.º

ARTIGO 24.º

Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres e, especialmente, a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas.
Artigo 25.º

ARTIGO 25.º

1. Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
2. A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas
as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, gozam da mesma proteção social.
Artigo 26.º

1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar

ARTIGO 26.º

