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Alguns dos Direitos 

Humanos 
Direito à vida 

Direito a não ser submetido 

a tortura nem a penas ou 

tratamentos desumanos ou 

degradantes 

Direito a não ser mantido 

em escravidão ou servidão, 

nem constrangido a realizar 

trabalho forçado ou obriga-

tório 

Direito à liberdade e segu-

rança, não podendo ser privado da sua 

liberdade a não ser nos casos e nos ter-

mos previstos na Convenção 

Direito ao respeito da vida privada, do 

domicílio e da correspondência 

Direito à liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião 

Direito à liberdade de reunião e de 

associação, incluindo o direito de fundar 

ou de se filiar em sindicatos 

Direito à instrução e direito dos pais a 

que a educação e o ensino dos seus 

filhos respeitem as suas convicções reli-

giosas e filosóficas 

Direito a eleições livres. 

 

 

 

 

 

«Todos os 

homens nas-

cem livres e 

iguais em 

dignidade  e 

direitos. São 

dotados de 

razão e cons-

ciência e 

devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade.» 

 

Artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos 

A 10 de Dezembro  

de 1948, a assem-

bleia geral das 

Nações Unidas pro-

clamou a Declaração 

Universal dos Direi-

tos Humanos. 

Esta é fundamental na nossa Sociedade, 

pois quase todos os documentos relativos 

aos Direitos Humanos têm como referência 

a Declaração. 

A Declaração Universal nasceu em resposta 

à barbárie praticada pelo nazismo contra 

judeus, comunistas, ciganos e homossexuais 

e também às bombas atómicas lançadas 

pelos Estados Unidos da América sobre 

Hiroshima e Nagazaki, matando milhares de 

inocentes. 
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