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listA De siglAs siglA
CC Código Civil, aprovado pela lei n.° 10/2011, de 14 de 

setembro

CCoT Convenção das nações unidas Contra o Crime organizado 
Transnacional, relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes 
por Via Terrestre, Marítima e aérea, ratificada pela 
resolução do parlamento nacional n.º 26/2009 de 9 de 
setembro

CCT Convenção contra a Tortura e outras penas ou Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 10 de dezembro de 
1984, ratificada pela resolução do parlamento nacional n.° 
9/2003, de 17 de setembro.

CDC Convenção dos Direitos da Criança, ratificada pela 
resolução do parlamento nacional n.º 16/2003, de 17 de 
setembro (art. 10.º)

CDpD Convenção sobre os Direitos da pessoa com Deficiência 
e protocolo adicional, de 30 de julho de 2009 (ainda não 
ratificados por Timor-leste).

CeDM  (CeDaW)  Convenção sobre a eliminação de todas as 
formas de Discriminação Contra as Mulheres, ratificada pela 
resolução do parlamento nacional n.º 11 /200, de 17 de 
setembro

CieDr Convenção internacional sobre a eliminação de todas as 
formas de Discriminação racial, ratificada pela resolução 
do parlamento nacional n.º 10 /2003, de 17 de setembro

CipTM Convenção internacional sobre a proteção dos Direitos 
de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das 
suas Famílias, de 18 de dezembro de 1990, ratificada pela 
resolução do parlamento nacional n.° 23/2003, de 19 de 
novembro

Cp Código penal, aprovado pelo Decreto-lei n.° 19/2009, de 8 
de abril, e alterado pela lei n.° 6/2009, de 15 de julho

CpC Código do processo penal, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
13/2005 de 1 de dezembro

Cpp Código do processo Civil, aprovado pelo Decreto-lei n.º 
1/2006, 21 fevereiro

CrDTl Constituição da república Democrática de Timor-leste, 
aprovada pelo parlamento nacional a 20 de maio de 2002

Dl Decreto-lei

DuDH Declaração universal dos Direitos Humanos

l lei

piDCp pacto internacional dos Direitos Civis e políticos, de 
16 de dezembro de 1966, ratificado pela resolução do 
parlamento nacional n.° 3/2003, de 22 de julho

piDesC pacto internacional dos Direitos económicos, sociais e 
Culturais, de 16 de dezembro de 1966, ratificado pela 
resolução do parlamento nacional n.° 8/2003, de 3 de 
setembro

rG resolução do Governo
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Direitos HUmAnos
Todos conhecemos a Declaração universal dos Direitos Humanos 
das nações unidas. os Direitos Humanos são direitos universais, 
de acordo com a Constituição da rDTl parte ii, Direitos, deveres, 
liberdades e Garantias fundamentais. e também segundo o titulo 
1, sobre princípios Gerais, artigo 23, a interpretação dos direitos 
fundamentais consagrados na constituição não retira outros direitos 
existentes na lei e estes têm que ser interpretados de acordo 
com a Declaração universal dos Direitos Humanos. o artigo 29 da 
constituição da rDTl fala do direito à vida, que não podemos violar 
a vida das pessoas e que o estado reconhece e garante o direito à 
vida. 

Como em Timor-leste está garantido pela Constituição, enquanto 
cidadãos temos que seguir e cumprir a lei tendo o dever de não 
violar os direitos dos outros cidadãos. 

neste livro, a MuDa, que é parceira da FonGTil, teve como objectivo 
facilitar, divulgar e disseminar informação sobre a lei e os direitos 
humanos, para que todos em Timor-leste tenham conhecimento dos 
seus direitos e deveres enquanto cidadãos. 

para garantir e evitar violações dos direitos humanos tem que haver 
contribuição de todos os cidadãos para conhecer as leis, em especial 
os princípios fundamentais. 

a FonGTil agradece ao Governo de Timor-leste, através do Fundo 
para a sociedade Civil, pelo apoio à MuDa na implementação deste 
programa com os parceiros. 

esperamos que com este programa todos possam usar este manual 
no seu trabalho diário para compreender e implementar a matéria, 
em especial os membros do Fórum das onGs de Timor-leste.

Arsenio Pereira da Silva
Diretor Executivo FONGTIL

DireitUs UmAnUs
ita hotu hatene Deklarasaun universal Direitus umanus nasoins 
unidas nian. Direitus umanus hanesan direitu universal, tuir 
konstituisaun rDTl parte ii, Direitu dever, liberdade no Garantia 
fundamental sira. nune’e mos iha titulu i, konaba prinsipiu jeral sira, 
artigu 23, interpretasaun direitu fundamental sira ne’ebé konsangra 
iha lei inan la hasai direitu seluk nebe temi iha lei no tenke 
intrepreta sira tuir Deklarasaun universal direitus umanus nian. 
iha artigu 29 konstituisaun rDTl nia koalia kona ba direitu ba moris, 
katak labele viola ema ida nia vida, no estadu rekonhese no garante 
direitu ba vida.

Tamba iha Timor-leste iha garantia husi konstituisaun nudar 
sidadaun hotu-hotu tenke iha lei nia okos no kumpri tuir lei no 
hala’o dever no la viola direitu sidadaun seluk mos.

iha livru ida ne’e organizasaun MuDa hanesan parseiru FonGTil 
nian iha objetivu atu fasilita, divulga no halo deseminasaun ba 
informasaun konaba lei no Direitus umanus, atu nune ema hotu-
hotu iha Timor- leste hatene nia direitu no dever nudar sidadaun ida.

atu garante no evita violasaun direitus humanus, tenke iha 
kontribuisaun sidadaun hotu-hotu atu hatene diak lei, liu –liu 
prinsipiu fundamental sira.

FonGTil hato’o agradesimentu bo’ot ba Governo Timor-leste, 
liu husi Fundus sociedade civil ne’ebé fo apoiu ba MuDa atu bele 
implementa programa ida ne’e ho parseiru sira.

Hau hein katak ho programa ida ne’e mos ema hotu-hotu bele uza 
matadalan neé hodi komprende no implementa iha idak idak nia 
servisu lor-loron nian, liu-liu membru Forum onG Timor-leste.

Arsenio Pereira da Silva
Diretor Executivo FONGTIL
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A PAZ e os Direitos HUmAnos
a guerra mata e destrói o sonho das pessoas de viverem uma 
vida melhor. por esta razão, os vencedores da segunda Grande 
Guerra, nomeadamente a Federação russa (ussr), os estados 
unidos da américa, o reino unido, a China e a França fundaram 
as nações unidas em 1945. Três anos mais tarde, 48 membros das 
nações unidas votaram, sem votos contra, a Declaração universal 
dos Direitos Humanos a 10 de dezembro de 1948. este foi um 
momento histórico e culturalmente revolucionário. as colónias e 
os povos oprimidos espalhados pelos continentes do globo tinham 
entusiasticamente falado e sonhado com uma vida livre da fome e 
de necessidades.

no entanto, desde a adoção da Declaração universal dos Direitos 
Humanos, documento que tem agora 60 anos, existiram e continuam 
a existir inumeráveis violações dos direitos humanos, cometidos até 
nos e pelos membros fundadores das nações unidas. Tanto a rússia 
como os estados unidos, por exemplo, envolveram-se na chamada 
guerra fria, e em vez de amizade e solidariedade da espécie humana, 
o mundo foi, como consequência, arbitrariamente dividido em eles 
e nós. Tentativas de genocídio e impunidade foram cometidas por 
grandes países contra pequenos, assim como nos países do sul, 
entre regimes políticos, ao longo de 1960 e 1989, e até mesmo nos 
anos 1990, como os casos emblemáticos do ruanda e da antiga 
Jugoslávia. a Declaração universal dos Direitos Humanos e muitos 
regimes de direitos humanos que se seguiram, diversas vezes 
permaneceram reduzidos nos seus ideais.

para conseguir alcançar os ideais de direitos humanos, os povos 
e os pequenos países têm frequentemente de lutar e morrer por 
eles. entre estes países e povos está o povo Timorense, que lutou 
durante duas décadas para ganhar uma maioria na Consulta popular 
supervisionada pelas nações unidas, em agosto de 1999, enquanto 
ainda estava a ser perseguido. esta foi uma vitória pírrica, tínhamos 
ganho uma combate injusto e ficámos com quase nada para 
sobreviver. em África, o sahara ocidental é a última das colónias dos 
impérios europeus que ainda aguarda ver respeitado o seu direito 
à autodeterminação. a papua ocidental, na mesma linha, mantém-
se uma pedra no sapato da república da indonésia devido à sua 
reivindicação do direito à autodeterminação.

ironicamente, tal como foi mencionado, as violações de direitos 
humanos são também cometidas por aqueles que lutaram pelos 
referidos ideais nos novos países independentes, ou regimes pós-
coloniais. assim, é minha opinião que integrar os direitos humanos 
nos estudos da paz não é simplesmente educar os cidadãos e 
decisores políticos dos países a respeitarem os fundamentos 
dos direitos humanos quando lidam com um assunto, com a 
humanidade e com os desejos inerentes a uma vida completa, mas 
fundamentalmente educá-los para questionar as causas latentes por 
detrás das constantes violações de direitos humanos que continuam 
a ser um desafio para o mundo atual e para as gerações futuras. 
porque é que os países, e os regimes, iniciam guerras, e porque é 
que se envolvem em controvérsias, entre as quais a questão dos 
direitos humanos, identificada com os direitos civis e políticos, 
nota bene, o individualismo e o liberalismo, versus os direitos da 
comunidade, os direitos sociais, culturais e económicos, quando 
a verdade parece ser que eles são dois lados da mesma moeda, e 
tudo isto, em nome da humanidade e dignidade dos povos e dos 
indivíduos.

Com elevada estima pela laura Duarte e pela Joana Franco da MuDa 
Timor-leste, que trabalharam incansavelmente para produzir este 
Manual de Direitos Humanos, o qual será, sem dúvida, um precioso 
contributo para a consciencialização do público e das escolas 
Timorenses. 

Prof. Antero Benedito da Silva, PhD
Diretor do Instituto para o Estudo da Paz, do Conflito e dos 
Assuntos Sociais, UNTL

DAme no DireitUs UmAnUs
Funu oho no destrói ema nia mehi kona ba moris di’ak liu. nune’e, 
se mak manan Funu Mundiál Daruak liuliu Federasaun rusa 
(ussr), estadus unidus amérika nian, reinu unidu, Xina no Fransa 
estabelese nasoins unidas iha 1945. liu tinan tolu, membru 48 
husi nasoins unidas halo votasaun, no la iha votasaun kontra, ba 
Deklarasaun universál Direitus umanus iha loron 10 husi fulan 
Dezembru husi 1948. ida ne’e momentu revolasaun istórika no 
kulturál. Kolónia no povu oprimidu ne’ebé iha mundu tomak ko’alia 
no mehi makaas kona ba moris fivre husi hamlaha no nesesidade sira. 

Maski nune’e, hahu husi adosaun husi Deklarasaun universál husi 
Direitus umanus, dokumentu ne’ebé iha tinan 60 ona, uluk to’o 
agora iha violasaun oin oin husi direitus umanus, ne’ebé hala’o mos 
husi membru sira ne’ebé husi fundadór sira husi nasoins unidas. 
nudar ezemplu, rússia no estadus unidus, tama iha Funu Malirin, 
no envezde amizade no solidariedade mundu fahe ba sira no ami. 
Tentativa jenosidiu no impunidade hala’o husi país boot ba país kiik, 
no mos país husi sul, entre rejime politiku sira, husi 1960 to’o 1989, no 
mos iha 1990, hanesan kazu husi ruanda no Jugoslávia. Deklarasaun 
universál husi Direitus umanus no rejime barak husi direitus umanus 
ne’ebé tuir, dala barak ladun iha ideál barak. 

Hodi bele haktuir ideál sira husi direitus umanus, povu no país kiik 
sira dala barak tenke luta no mate hodi hetan nune’e. país sira ne’e 
inklui povu Timor, ne’ebé luta iha tinan 20 nia laran hodi manan 
maioria iha Konsulta populár ne’ebé hetan supervizaun husi nasoins 
unidas, iha agostu 1999, bainhira sei hetan persegisaun. ida ne’e 
hanesan vitória no ami manan kombate injustu no ami iha uitoan deit 
hodi moris nafatin. iha Áfrika, sahara osidentál mak ultima kolónia 
husi impériu europeu ne’ebé sei hei respeitu ba sira nia direitu ba 
autodeterminasaun. papua osidentál, hanesan, sei fatuk iha sapatu 
repúblika indonézia nia tamba reinvidikasaun husi direitu ba 
autodeterminasaun.

Hanesan ironia, nudar refere iha leten, violasaun direitus umanus, 
hala’o mos husi sira ne’ebé luta ba ideál sira ne’e iha país foun 
independente ka rejime pós-koloniál. nune’e, ha’u nia opiniaun 
mak integrasaun husi direitus umanus iha estudu ba dame la’ós 
deit edukasaun ba sidadaun no desizór politiku sira hodi respeita 
fundamentu husi direitus umanus bainhira haree ba asuntu ida, 
ho umanidade no dezeju kona ba vida kompleta, maibé eduka 
hodi sira kestiona kauza sira ne’ebé mai husi violasaun ba direitus 
umanus ne’ebé sei dezafiu ba mundu atuál no ba jerasaun futura. 
Tamba saida mak país no rejime sira hahu funu, no tansa sira tama 
iha kontrovérsia, inklui kestaun direitus umanus, ne’ebé identifika 
ho direitu sivil no politiku, nota bene, individualismu no liberalismu, 
versus direitu sira husi komunidade, direitu sosiál, kulturál no 
ekonómiku sira, bainhira lia loos hatudu katak sira hanesan sorin rua 
husi moeda ida deit, no ida ne’e hotu, lorin naran husi umanidade no 
dignidade husi povu no ema sira. 

Ho estima boot ba laura Duarte no ba Joana Franco husi MuDa 
Timor-leste, ne’ebé servisu maka’as hodi prodús Manuál ba Direitus 
umanus ida ne’e, ne’ebé sei sai kontribuisaun ne’ebé importante ba 
konxiensializasaun husi públiku no eskola sira iha Timor. 

Prof. Antero Benedito da Silva, PhD
Diretor do Instituto para o Estudo da Paz, do Conflito e dos 
Assuntos Sociais, UNTL
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introDUção
este manual para Timor-leste sobre os trinta artigos da Declaração 
universal dos Direitos Humanos foi feito pela MuDa – associação 
para a proteção e promoção dos Direitos Humanos (MuDa) com o 
apoio do Governo da república Democrática de Timor-leste, através 
do Fundo para a sociedade Civil do Gabinete do primeiro-Ministro. 
adicionalmente, graças ao apoio da Cooperação alemã, foi possível 
aumentar o número de exemplares impressos.

os destinatários principais deste manual são os participantes 
nas atividades de formação sobre direitos humanos que a MuDa 
desenvolveu ao longo de 2013 em Timor-leste, em parceria com o 
Fórum das onGs de Timor-leste (FonGTil) e com o instituto para o 
estudo da paz e do Conflito da universidade nacional Timor lorosa’e 
(iepC/unTl). assim, este manual destina-se aos profissionais das 
onGs timorenses que trabalham na área dos direitos humanos e aos 
estudantes que fazem parte do Grupo Mulheres e liderança do iepC/
unTl, podendo ser utilizado também por todos os que pretendam 
obter conhecimentos gerais sobre o conteúdo da Declaração 
universal dos Direitos Humanos.

o manual tem como objetivo despertar os leitores para os direitos 
humanos previstos na Declaração universal dos Direitos Humanos, 
através de uma linguagem acessível e rigorosa. espera-se que a 
exemplificação com a situação de direitos humanos em Timor-
leste e as atividades sugeridas ajudem à melhor compreensão 
dos direitos, dos problemas que existem no país, bem como dos 
progressos que já foram alcançados. pretende-se também contribuir, 
através deste manual, para o aumento e a melhoria das atividades 
de divulgação e promoção dos direitos humanos por parte dos 
destinários. 

o manual foi elaborado pela equipa técnica da MuDa e recebeu os 
contributos de diversos profissionais com experiência de relevo em 
Timor-leste.

a informação constante neste manual é resultado de uma recolha 
e compilação da informação mais relevante sobre os artigos 
da Declaração universal dos Direitos Humanos constante em 
documentos oficiais das nações unidas, manuais, fichas informativas, 
artigos académicos e recursos on-line sobre direitos humanos, 
devidamente identificados na bibliografia em anexo.

a MuDa gostaria de agradecer a todas as entidades e a todos 
aqueles que apoiaram, quer este projeto, quer outros projetos 
da associação, o seu inestimável apoio.

Joana Franco e Laura Nascimento Duarte
MUDA

introDUsAUn
Manuál ba Timor-leste kona ba artigu tolu nulo husi Deklarasaun 
universál husi Direitus umanus prepara husi MuDa – associação 
para a proteção e promoção dos Direitos Humanos (MuDa) ho 
apoiu husi Governu husi repúblika Demokrátika Timor-leste nia, liu 
husi Fundu ba sosiedade sivil husi Gabinete husi primeiro-Ministru. 
nune’e mos, liu husi apoiu husi Kooperasaun alemaña, ami bele 
aumenta impresaun ne’ebé atu halo. 

audiénsia prinsipál husi manuál ne’e mak sira ne’ebé partisipa iha 
atividade formasaun kona ba direitus umanus ne’ebé MuDa hala’o 
iha 2013 iha Timor-leste, hamutuk ho Fórum husi onGs husi Timor-
leste (FonGTil) no hamutuk ho instituto para o estudo da paz e 
do Conflito husi universidade nacional Timor lorosa’e (iepC/unTl). 
nune’e, manuál ida ne’e nia audiénsia mak profisionál sira husi onG 
ne’ebé servisu iha área direitus umanus no estudante sira ne’ebé hola 
parte iha Grupo Mulheres e liderança husi iepC/unTl, no bele uza 
mos husi ema hotu ne’ebé buka hodi hetan koñesimentu jerál kona 
ba konteúdu husi Deklarasaun universal husi Direitus umanus.

Manuál iha objetivu hodi halo se mak lee manuál ne’e, hanoin kona 
ba direitus umanus ne’ebé hakerek iha Deklarasaun universal husi 
Direitus umanus husi lian ne’ebé hakerek fasil no ho rigorozu. ami 
hein katak ezemplu sira ne’ebé fo kona ba situasaun direitus umanus 
iha Timor-leste no atividade sira ne’ebé sujere bele aumenta 
kompreensaun kona ba problema ne’ebé iha no mos progresu sira 
ne’ebé hetan ona. ami buka mos fo kontribuisaun, liu husi manuál 
ne’e, ba aumento no hadi’a husi atividade divulgasaun no promosaun 
husi direitus umanus ne’ebé audiénsia sei hala’o. 

Manuál ne’e prepara husi ekipa téknika husi MuDa no simu kontribuisaun
husi profisionál oin oin ne’ebé iha esperiénsia tebes iha Timor-leste.

informasaun ne’ebé hetan iha manuál ne’e mai husi rekolla no 
konjuntu husi informasaun sira ne’ebé relevante iha artigu sira 
kona ba Deklarasaun universal husi Direitus umanus ne’ebé hetan 
iha dokumentu ofisiál sira husi nasoins unidas, manuál sira, fiza 
informativa, artigu akadémiku no rekursu online kona ba direitus 
umanus ne’ebé identifika iha bibliografia iha aneksu. 

MuDa hakarak mos agradese ba entidade sira hotu no ba ema hotu 
ne’ebé fo apoiu ba projetu no projetu sira seluk husi asosiasaun ne’e. 

Joana Franco e Laura Nascimento Duarte
MUDA
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o qUe são os DH
os direitos humanos são inerentes à natureza humana e têm como 
fundamento a dignidade de todas as pessoas. são direitos de todas 
pessoas, em igualdade, simplesmente pelo facto de serem seres 
humanos, independentemente da sua cidadania, nacionalidade, 
raça, etnia, língua, sexo, sexualidade, capacidade, ou qualquer outra 
característica distintiva. sem os direitos humanos não podemos 
viver como seres humanos. estes proporcionam “a todos os seres 
humanos, homens, mulheres e crianças, uma vida livre e digna que 
lhes permita alcançar o bem-estar físico, mental, social e espiritual”.

os direitos e liberdades têm de ser respeitados em todas as situações, 
apenas se admitindo a sua limitação nas situações previstas na lei, 
com o único objectivo de respeitar os direitos e liberdades dos outros 
e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar numa sociedade democrática. 

alguns direitos nunca podem ser suspensos ou limitados, mesmo 
em situações de emergência. estes são, por exemplo, os direitos à 
vida, a proibição da tortura, a proibição da escravatura e de práticas 
similares à escravatura, a proibição da retroatividade da lei penal, 
o reconhecimento da pessoa como sujeito de direito e a liberdade 
de pensamento, consciência e religião.

os estados têm os deveres de respeitar os direitos humanos (devem 
abster-se de interferir ou limitar o exercício dos direitos humanos), 
de proteger os direitos humanos (devem prevenir violações de direitos 
humanos no seu território) e de concretizar os direitos humanos 
(devem transformar as obrigações internacionais em direito nacional 
e implementá-las de modo a que possam ser gozados pelas pessoas).

apesar de poderem existir diferentes abordagens na implementação 
dos direitos humanos com base em fatores históricos, culturais e 
religiosos, os estados têm o dever de implementar todos os direitos 
humanos para todas as pessoas, não podendo invocar os referidos 
fatores para a sua não implementação.

estes fatores não podem ser usados, nomeadamente, para excluir 
os direitos de algumas pessoas face a outras. por exemplo, factores 
históricos, culturais e religiosos têm sido usados, um pouco por todo 
o mundo, para justificar atitudes discriminatórias ao nível do acesso 
aos direitos e liberdade humanos pelas mulheres. Também no que 
respeita às crianças, elas são frequentemente expostas a situações 
de abuso, exploração, negligência e privação de direitos.

É importante que todas as pessoas conheçam e compreendam os seus 
direitos e o papel destes para a realização das suas necessidades e 
aspirações. Tal permite-lhes tomar decisões conscientes sobre a sua 
vida e a da comunidade, contribuindo assim para o desenvolvimento 
económico e social.

os direitos humanos são ainda um instrumento importante para 
a prevenção de conflitos e para a democracia e a boa governação 
na medida em que são a base de uma participação ativa, da 
transparência e da responsabilidade.

A DUDH e A cArtA internAcionAl Dos 
Direitos HUmAnos
a Declaração universal dos Direitos Humanos (DuDH) foi redigida e 
proclamada na sequência das graves violações dos direitos humanos 
perpetradas, especialmente durante a segunda Guerra Mundial.

a 10 de dezembro de 1948 a Declaração universal dos Direitos do 
Homem foi aprovada pela assembleia Geral das nações unidas, através 
da resolução 217 a (iii), tendo desta forma os legítimos representantes 
dos estados assumido o compromisso de proteger os direitos humanos.

a DuDH foi inovadora ao proclamar uma visão universal de valores 
fundamentais e princípios normativos que formaram o «ideal comum a 
atingir por todos os povos e todas as nações». a Declaração enumera, 

sAiDA mAk DireitUs UmAnUs
Direitus umanus hanesan pertense kedas ba ema no bazeia ba 
dignidade husi ema hotu. Direitus ne’e hanesan direitus husi ema 
hotu, ho igualdade, tamba deit sira moris, la depende ba sidadania, 
nasionalidade, resa, etnia, lian, jéneru, seksualidade, kapasidade ka 
karateristika seluk. Karik direitus umanus la iha ite labele moris nudar 
ema. sira fo ba ema hotu, feto no mane no labarik, moris ne’ebé 
livre no dignu ne’ebé fo dalan ba bein-estar fiziku, mentál, sosiél 
no espirituál.

Direitu no liberdade sira tenke respeita iha situasaun hotu hotu 
no bele deit halo limite iha situasaun sira ne’ebé define iha lei, ho 
objetivu hodi respeita direitu no liberdade sira husi ema seluk hodi 
satisfás ezijénsia sira kona ba morál, orden públika, no bein-estar iha 
sosiedade demokrátika nia laran. 

iha direitu balu ne’ebé labele hetan suspensaun maski iha situasaun 
emerjénsia. Hanesan ezemplu, direitu ba vida, proibisaun ba tortura, 
proibisaun ba eskravatura no prátika ne’ebé hanesan eskravatura, 
proibisaun ba retroatividade husi lei penál, rekoñesimentu husi ema 
nudar sujeitu husi direitu no liberdade pensamentu, konxiénsia no 
relijiaun.

estadu sira iha dever hodi respeita direitus umanus sira (labele 
interferénsia ka limita ezersisiu ba direitus umanus), hodi fo 
protesaun ba direitus umanus (tenke prevene violasaun husi direitus 
umanus iha ninia teritóriu) no hodi haktuir duni direitus umanus 
(tenke transforma obrigasaun internasionál iha direitu nasionál no 
implementa hodi bele ema bele tuir).

Maski bele iha abordajen oinoin kona ba implementasaun ba direitus 
umanus bazeia ba fatór istóriku, kulturál no relijiozu, estadu iha dever 
implementasaun husi direitus umanus ba ema hotu, no labele uza 
fatór sira ne’e hodi la implementa nune’e. 

Fatór sira labele uza hodi esklui direitu husi ema balu ba ema seluk. 
nudar ezemplu, iha mundu tomak, estadu balu uza faktór istóriku, 
kulturál no relijiozu, hodi justifika atitude diskriminasaun iha nivel 
asesu ba direitu no liberdade umanu husi feto. no mos kona ba 
labarik sira, sira espoin beibeik ba situasaun abuzu, esplorasaun, 
neglijénsia no privasaun husi direitu sira. 

importante mos katak ema koñese no komprende sira nia direitu no 
sira nia papel hodi hala’o nesesidade no aspirasaun. ida ne’e fo dalan 
hodi bele hola desizaun kona ba vida no komunidade, no kontribui 
ba dezenvolvimentu ekonómiku no sosiál.

Direitus umanus nudar mos instrumentu ne’ebé importante ba 
prevensaun ba konflitu no ba promosaun demokrasia no boa 
governasaun tamba sira hanesan baze husi partisipasaun ativa, husi 
transparénsia no husi responsabilidade. 

DUDH no kArtA internAsionÁl HUsi 
DireitUs UmAnUs
Deklarasaun universal husi Direitus umanus (DuDH) hakerek no 
proklama tuir violasaun grave husi direitus umanus ne’ebé akontese 
liu liu iha segunda Guerra Mundiál nia laran. 

iha loron 10 fulan dezembru husi 1948 Deklarasaun universal husi 
Direitus umanus aprova husi asembleia Jerál husi nasoins unidas, liu 
husi rezolusaun 217 a (iii) , nune’e reprezentante lejitimu husi estadu 
asume kompromisu hodi fo protesaun direitus umanus. 

DuDH halo inovasaun bainhira proklama vizaun universál husi valór 
fundamentál no prinsipiu normativu ne’ebé harii «ideál komún hodi 
atinje ba povu no nasaun sira hotu». Deklarasaun halo lista iha artigu 
30, husi konjuntu husi direitus umanus no liberdade sira ne’ebé 
fundamentál ne’ebé tenke garante, no la iha diskriminasaun, ba 
mane, feto no labarik hotu husi mundu tomak.
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em trinta artigos, um conjunto de direitos humanos e liberdades 
fundamentais que deverão ser garantidos, sem qualquer discriminação, 
a todos os homens e mulheres e crianças de todo o mundo.

a DuDH assumiu progressivamente uma autoridade política, moral 
e legal que lançou os direitos humanos para o centro das relações 
internacionais.

a Declaração não é um tratado internacional e, por isso, não vincula 
os estados. apesar disso, graças à importância crescente que a 
DuDH foi assumindo ao longo dos anos, algumas das suas disposições 
já adquiriram a natureza de direito internacional consuetudinário, 
tornando-se vinculativas para todos os estados e protegendo a todas 
as pessoas no mundo.

acresce que os parâmetros de direitos humanos que constam 
da DuDH foram subsequentemente regulados em vários tratados 
internacionais, os mais importantes dos quais são o pacto internacional 
sobre os Direitos económicos, sociais e Culturais (piDesC) e o pacto 
internacional sobre os Direitos Civis e políticos (piDCp).

ambos os pactos foram adoptados pela assembleia Geral das 
nações unidas, através da resolução 2200 a (XXi), de 16 de 
Dezembro de 1966, mas entraram em vigor apenas em 1976, quando 
reuniram o número de ratificações necessárias3, tendo-se nessa 
altura tornado vinculativos para os estados que os ratificaram.

a DuDH, o piDesC e o piDCp, são únicos instrumentos internacionais 
genéricos sobre os direitos humanos adotados no âmbito das nações 
unidas e, em conjunto, formam a Carta Internacional dos Direitos 
Humanos. a Carta representa um marco na história dos direitos 
humanos e tem exercido uma influência profunda no pensamento 
e na ação das pessoas e dos estados em todo o mundo.

existem outros tratados internacionais que tratam de temas 
específicos de direitos humanos, nomeadamente certos tipos de 
violações, grupos de pessoas a proteger ou situações específicas, 
dos quais se destacam os seguintes :

• a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de 
Genocídio (1948);

• a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação racial (1965);

• a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos 
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984);

• a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989);
• a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres (1979);
• a Convenção Internacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos 

os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias (1990);
• a Convenção de Genebra Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

(1951) e protocolo adicional;
• as quatro Convenções de Genebra sobre Direito Internacional 

Humanitário (1949) e dois protocolos adicionais a estas 
Convenções (1977).

Todos estes instrumentos são juridicamente vinculativos para os estados 
que os ratificaram ou a eles aderiram. Timor-leste ratificou ambos os 
pactos e todas as convenções acima enumeradas, exceto a Convenção 
para a prevenção e repressão do Crime de Genocídio (1948).

existem ainda tratados internacionais regionais, que se aplicam 
especificamente em determinadas regiões do mundo como, por 
exemplo, a Carta dos Direitos Fundamentais da união europeia 
e a Convenção europeia dos Direitos do Homem, a Convenção 
americana de Direitos Humanos e a Carta africana dos Direitos 
do Homem e dos povos. não existem ainda tratados regionais de 
direitos humanos na região Ásia-pacífico.

As cArActerÍsticAs Dos DH
os direitos humanos são classificados em universais, inalienáveis, 
indivisíveis e interdependentes. 

DuDH simu progressivamente autoridade polítika, morál no legál 
ne’ebé tau direitus umanus iha sentru husi relasoins internasionais. 

Deklarasaun la’ós tratadu internasionál nune’e la vinkula estadu sira. 
Maski nune’e tamba importánsia krexente ne’ebé DuDH fo tinan 
ba tinan, dispozisaun balu iha natureza husi direitu internasionál 
konsuetudináriu, no sai vinkulativu ba estadu hotu no proteje ema 
hotu iha mundu. 

parâmetru sira husi direitus umanus ne’ebé iha DuDH hetan 
regulasaun iha tratado internasionál oin oin, no sira ne’ebé 
importante liu mak paktu internasionál kona ba Direitu ekonómiku, 
sosiál no Kulturál sira (piDesC) no paktu internasionál kona ba 
Direitu sivil no polítiku sira (piDCp).

paktu rua hotu adota husi asembléia Jerál husi nasoins unidas, liu 
husi rezolusaun 2200 a (XXi), husi loron 16 fulan Dezembru husi 
1966, maibé tama iha vigór iha 1976 deit, bainhira sira iha ratifikasaun 
sira n’ebé nesesáriu, no iha momentu ne’e sai vinkulu ba estadu 
ne’ebé halo ratifikasaun. 

DuDH, piDesC no piDCp, mak instrumentu internasionál jenériku 
sira ne’ebé úniku kona ba direitus umanus ne’ebé adota tuir nasoins 
unidas, no hamutuk sai Karta Internasionál husi Direitus Umanus. 
Karta ne’e hanesan marku iha istória direitus umanus no iha 
influénsia maka’as iha pensamentu no asaun husi ema no estadu 
iha mundu tomak. 

iha tratadu internasionál seluk ne’ebé haree ba tema espesifiku 
direitus umanus, liuliu violasaun balu, grupu husi ema ne’ebé atu 
proteje ka situasaun espesifika, hanesan sira ne’ebé tuir mai:

• Konvensaun ba Prevensaun no Represaun husi Krime Jenosídiu 
(1948);

• Konvensaun Internasionál kona ba Eliminasaun husi Forma hotu 
husi Diskriminasaun rasiál (1965);

• Konvensaun kontra Tortura no Pena seluk ka Tratamentu Kruél, 
Dezumanu ka Degradante (1984);

• Konvensaun kona ba Direitu sira husi Labarik (1989);
• Konvensaun Internasionál kona ba Eliminasaun husi Forma hotu 

husi Diskriminasaun hasoru Feto (1979);
• Konvensaun Internasionál kona ba Protesaun husi Direitu sira 

husi Traballadór Migrante sira no Membru sira husi sira nia família 
(1990);

• Konvensaun husi Jenebra kona ba Estatutu husi Refujiadu sira 
(1951) no protokolu adisionál;

• Konvensaun haat husi Jenebra kona ba Direitu Internasionál 
umanitáriu (1949) no protokolu adisionál rua ba Konvensaun sira 
ne’e (1977).

instrumentu sira iha vinkulu juridiku ba estadu sira ne’ebé halo 
ratifikasaun ka adezaun. Timor-leste halo ratifikasaun ba paktu sira 
ne’e rua no ba konvensaun hotu ne’ebé hakerek iha leten, exetu 
Konvensaun ba prevensaun no represaun husi Krime Jenosídiu (1948).

iha mos tratadu internasionál rejionál sira, ne’ebé aplika espesifiku ba 
rejiaun balu hanesan Karta husi Direitu Fundamentál sira husi uniaun 
europeia no Konvensaun europeia husi Direitus umanus, Konvensaun 
amerikana husi Direitus umanus no Karta afrikana husi Direitus 
umanus no husi povu sira. la iha tratadu rejional kona ba direitus 
umanus iha rejiaun Ázia- pasifiku. 

kArAkteristikA sirA HUsi DH
Direitus umanus klasifika nudar universál, inalienável, indivizivel no 
interdependente. 

Direitus umanus hanesan universál tamba iha aplikasaun tenki 
hanesan no labele iha diskriminasaun ba ema hotu iha mundu tomak. 

Konsidera mos nudar inalienável tamba labele nega ba ema 
ruma, maski fo koñesimentu, exeto iha sirkunstánsia espesifika no 
tuir hakerek iha lei. ezemplu husi restrisaun ne’ebé bele iha mak 
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o direitos humanos são universais uma vez que se aplicam de forma 
igual e sem discriminação a todas as pessoas e em todos os lugares 
do mundo. 

são também inalienáveis pois não podem ser negados a nenhuma 
pessoa, nem mesmo com o seu consentimento, exceto em circunstâncias 
específicas e segundo previsão legal. um exemplo de uma restrição 
admissível é o caso da restrição do direito à liberdade quando uma 
pessoa é condenada por um tribunal a uma pena de prisão, na sequência 
da prática de um crime.

adicionalmente, os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, 
na medida em que, quer sejam civis, políticos, económicos, sociais e 
culturais ou coletivos, todos os direitos humanos têm igual importância 
e são complementares.

acresce que, por um lado, a melhoria de um direito humano ajuda à 
melhoria dos restantes, e, por outro, a privação de um direito afeta 
negativamente o gozo dos outros direitos, uma vez que todos eles 
são essenciais à vida e dignidade do ser humano. por exemplo, o 
gozo direito à vida pressupõe o gozo do direito a um nível de vida 
suficiente o direito a participar na vida política é influenciado pela 
liberdade de expressão e pelo direito à educação.

assim, os direitos humanos devem ser abordados globalmente e 
reconhecidos a todas as pessoas sem discriminação, de forma justa 
e equitativa .

clAssificAção Dos Direitos HUmAnos
os direitos incluídos na DuDH são normalmente divididos nas 
seguintes categorias: 

• Direitos civis e políticos ou direitos de 1.ª geração (artigos 3.º a 
21.º da DuDH) 

pretendem assegurar a liberdade individual e procuram sobretudo 
garantir a proteção das pessoas face ao poder do estado. por esse 
motivo, são muitas vezes referidos como “direitos negativos” pois 
impõem aos estados a obrigação de não interferirem no exercício 
dos direitos pelas pessoas. no entanto, alguns destes direitos 
impõem também obrigações positivas de proteção e promoção, 
como por exemplo o direito a um julgamento justo, que determina 
a obrigação para o estado de criar tribunais e o direito a participar 
em eleições, que determina que o estado as organize.

exemplos: direito à vida, liberdades de pensamento, expressão, 
associação, reunião e direito a um julgamento justo.

• Direitos económicos, sociais e culturais ou direitos de 2.ª geração 
(22.º a 27.º da DuDH) 

estes direitos têm como objetivo assegurar a igualdade, a justiça 
social e a participação das pessoas nos aspetos económicos, sociais 
e culturais da vida. são também referidos como “direitos positivos” 
na medida em que é normalmente necessária a adoção de medidas 
pelos estados, tendo em vista a sua realização progressiva, de acordo 
com os recursos disponíveis. no entanto, alguns direitos económicos, 
sociais e culturais são de aplicação imediata, tais como o direito 
a receber uma remuneração equitativa e satisfatória, o direito de 
constituir e filiar-se em sindicados, o direito à greve, a proibição do 
trabalho infantil, o direito ao ensino primário universal e gratuito.

exemplos: direitos à segurança social, ao trabalho, à alimentação, 
à saúde e à educação.

• Direitos coletivos ou direitos de 3.ª geração (28.º da DuDH) 

Centram-se na ideia de solidariedade global e inter-geracional e 
afirmam uma visão coletiva do direito ao desenvolvimento económico 
e social para além do nível individual consagrado nos direitos de 
2.ª e 3.ª geração. adicionalmente, estes direitos proporcionam o 
enquadramento necessário para o gozo dos outros direitos.

restrisaun ba direitu ba liberdade bainhira ema hetan kondenasaun 
husi tribunál ba pena prizaun, tuir prátika husi krime. 

nune’e mos, direitus umanus konsidera mos indivizivel no 
interdependente, tamba maski direitu ne’e sivil, politiku, ekonómiku, 
sosiál, kulturál ka koletivu, direitus umanus iha importánsia hanesan 
no komplementár. 

Melloria husi direitu umanu ida ajuda ba melloria husi direitus 
umanus sira seluk, no mos privasaun husi direitu afeta mos direitu 
sira seluk, tamba direitu hotu konsidera nudar esensiál ba vida no 
dignidade husi ser umanu. nudar ezemplu, ezersisiu husi direitu ba 
vida implika mos direitu ba nivel moris ne’ebé sufusiente ba direitu 
atu partisipa iha vida politika no hetan influénsia husi liberdade 
espresaun no direitu ba edukasaun. 

nune’e, direitus umanus tenke haree globál no rekonese husi ema 
hotu no la iha diskriminasaun, ho justu no ekuitativu.

klAsifikAsAUn HUsi DireitUs UmAnUs
Direitu sira ne’ebé inklui iha DuDH fahe ba kategoria sira ne’ebé 
tuir mai: 

• Direitu sivil no polítiku ka direitu husi 1.ª jerasaun (artigu 3.º to’o 
21.º husi DuDH) 

Buka hodi garante liberdade individuál no garante protesaun 
husi ema kona ba podér husi estadu. nune’e dala barak bolu mos 
‘’direitu negativu’’ tamba impoin ba estadu obrigasaun hodi la halo 
interferénsia ba ezersisiu husi direitu sira husi ema. Maski nune’e 
direitu balu impoin mos obrigasaun pozitiva husi protesaun no 
promosaun hanesan direitu ba julgamentu ne’ebé justu ne’ebé 
determina obrigasaun husi estadu hodi harii tribunál sira no direitu 
atu partisipa iha eleisaun sira ne’ebé determida katak estadu tenke 
garante nune’e. 

ezemplu: direitu ba vida, liberdade hanoin, espresaun, asosiasaun, 
reuniaun no direitu ba julgamentu ne’ebé justu. 

• Direitu ekonómiku, sosiál no kulturál ka direitu 2.ª jerasaun (22.º 
to’o 27.º husi DuDH)5 

Direitu sira ne’e iha objetivu hodi garante igualdade, justisa sosiál 
no partisipasaun husi ema iha aspetu ekonómiku, sosiál no kulturál 
husi vida. refere mos nudar “direitu pozitivu sira” tamba baibain 
estadu tenke halo adosaun ba medida sira hodi hetan realizasaun 
progresivu, tuir rekursu disponível sira. Maski nune’e, direitu 
ekonómiku, sosiál no kulturál balu iha aplikasaun kedas hanesan 
direitu atu simu remunerasaun ekuitativa no natoon, direitu atu 
estabelese no tama iha sindikatu sira, direitu ba greve, proibisaun 
traballu infantíl, direitu ba ensinu primáriu universál no gratuitu.

ezemplu: direitu ba seguransa sosial, ba traballu, ba hahan, ba saúde 
no ba edukasaun.

• Direitu koletivu sira ka direitu 3.ª jerasaun (28.º husi DuDH) 
Bazeia ba ideia solidariedade globál no inter-jerasionál no iha vizaun 
koletiva husi direitu ba dezenvolvimentu ekonómiku no sosiál liu 
nivel individuál ne’ebé define iha direitu sira husi 2.ª no 3.ª jerasaun. 
nune’e mos, direitu sira ne’e fo enkuadramentu ne’ebe nesesariu hodi 
bele garante direitu sira seluk.

ezemplu: direitos ba auto-determinasaun, ba dezenvolvimentu, ba 
dame, ba ambiente, ba asesu ba rikusoin no ba rekursu naturál sira 
husi minoria sira (nasionál, étnika, relijioza no lian) no husi povu 
indijena sira. 
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exemplos: direitos à auto-determinação, ao desenvolvimento, à paz, 
ao ambiente, a dispor livremente da riqueza e dos recursos naturais, 
das minorias (nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas) e dos povos 
indígenas.

os mecAnismos De Proteção Dos 
Direitos HUmAnos
o estabelecimento de normas não é suficiente para garantir a respectiva 
aplicação e a proteção dos direitos humanos. por isso, foram criados 
diversos mecanismos de proteção, aos níveis internacional, regional e 
nacional.

ao nível internacional, não existe nenhum tribunal internacional que 
receba queixas de indivíduos por violação dos direitos humanos. 

assim, a aplicação das normas de direitos humanos é controlada, 
principalmente, pelas nações unidas e pelas onGs internacionais. 
no âmbito da nações unidas existem diversos mecanismos de 
controlo, tais como:

A. Mecanismos convencionais – os pactos e algumas convenções de 
direitos humanos prevêem a existência de um órgão de controlo da 
sua aplicação, que atua através da análise de relatórios periódicos 
apresentados pelos estados e de investigações (quando existam 
violações sistemáticas dos direitos humanos). alguns destes órgãos 
de controlo têm também competência para analisar queixas por 
violações, quer de outros estados, quer de indivíduos. no entanto, 
os comentários gerais e as recomendações destes órgãos não são 
obrigatórios. exemplos destes órgãos de controlo são o Comité dos 
Direitos do Homem e o Comité para a eliminação da Discriminação 
contra as Mulheres. 

B. Mecanismos extraconvencionais – são mecanismos baseados 
na Carta das nações unidas, estabelecidos pela Comissão dos 
Direitos do Homem ou pelo Conselho económico e social, e incluem, 
nomeadamente, um procedimento confidencial para examinar 
comunicações relativas a padrões constantes de graves violações de 
direitos humanos e procedimentos especiais sobre situações relativas 
a um determinado direito humano ou relativas a um determinado 
país ou território (grupos de trabalho e relatores especiais).

C. Inclusão de componentes de proteção dos direitos humanos 
nos mandatos das operações de manutenção da paz e das missões 
operacionais de proteção de direitos humanos, que ficam encarregues 
de supervisionar e apresentar relatórios sobre a situação interna de 
direitos humanos.

ao nível regional, diversas organizações regionais instituíram 
mecanismos para controlar a observância das normas de direitos 
humanos pelos estados das respectivas regiões. alguns tratados 
prevêem mesmo a existência de tribunais que julgam queixas de 
indivíduos pela violação dos direitos humanos, tais como o Tribunal 
europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal africano dos Direitos do 
Homem e dos povos e o Tribunal interamericano de Direitos Humanos 

em relação ao nível nacional, várias instituições e organizações 
podem desempenhar diferentes papéis no controlo da aplicação 
das normas de direitos humanos, como por exemplo: 

• organismos e serviços públicos competentes;
• instituições nacionais de direitos humanos (comissões 

independentes de direitos humanos ou provedores de justiça);
• organizações não governamentais (ONG) e organizações da 

sociedade civil;
• tribunais;
• parlamentos;
• meios de comunicação social;
• associações profissionais (por exemplo, Ordem dos Advogados 

ou ordem dos Médicos);
• associações sindicais;
• organizações religiosas; e
• instituições académicas.

mekAnismU sirA bA ProtesAUn HUsi 
DireitUs UmAnUs 
Katak estabelese norma sira ne’e la’ós sufisiente hodi garante 
aplikasaun no protesaun ba direitus umanus. nune’e haree 
mekanismu protesaun oin oin, iha nivel internasionál, rejionál no 
nasionál.

iha nível internasionál, la iha tribunál internasionál ne’ebé simu keixa 
husi ema kona ba violasaun direitus umanus. 

nune’e, aplikasaun husi normas direitus umanus kontrola, liu liu, husi 
nasoins unidas no onG internasionál sira. iha ambitu nasoin unidas 
iha mekanismu kontrolu oin oin, hanesan:

A. Mekanizmu konvensionál sira – paktu sira no konvensaun 
direitus umanus balu define kona ba ezisténsia husi órgaun kontrolu 
ba aplikasaun ne’ebé hala’o husi análize husi relatóriu periódiku 
ne’ebé aprezenta husi estadu no investigasaun (bainhira iha 
violasaun sistemátika husi direitus umanus). Órgaun kontrolu balu 
iha mos kompeténsia hodi halo análize ba keixa no violasaun, husi 
estadu seluk no individuo sira. Maski nune’e, komentáriu jerál no 
rekomendasaun sira husi órgaun sira ne’e la’ós obrigatóriu. ezemplu 
husi órgaun sira ne’e mak Komité husi Direitus umanus no Komité ba 
eliminasaun husi Diskriminasaun hasoru Feto. 

B. Mekanizmu extra konvensionál sira – mak mekanismu sira ne’ebé 
bazeia ba Karta nasoins unidas, ne’ebé estabelese iha Komisaun husi 
Direitus umanus ka husi Konsellu ekonómiku no sosiál, no inklui, 
prosedimentu konfidensiál hodi halo análize ba komunikasaun sira 
kona ba padraun konstante husi violasaun grave husi direitus umanus 
no prosedimentu espesiál sira husi situasaun kona ba direitu umanu 
ruma ka kona ba país ka teritóriu ruma (grupu servisu no relatór 
espesiál). 

C. Inkluzaun ba komponente husi protesaun direitus umanus iha 
mandatu operasaun manutensaun ba dame no misaun operasionál 
husi protesaun sireitus umanus, ne’ebé iha responsabilidade hodi 
halo supervizaun no hatudu relatóriu kona ba situasaun interna husi 
direitus umanus. 

iha nível rejionál, organizasaun rejionál sira estabelese mekanismu 
hodi kontrola haktuir husi norma sira husi direitus umanus, husi 
estadu sira husi rejiaun sira ne’e. Tratadu balu estabelese ezisténsia 
husi tribunál sira ne’ebé hala’o julgamentu ba kazu violasaun 
direitus umanus hanesan Tribunál europeu husi Direitus umanus, 
Tribunál afrikano husi Direitus umanus no povu sira no Tribunál 
interamerikanu husi Direitus umanus. 

Kona ba nível nasional, instituisaun no organizasaun balu bele hala’o 
papel oin oin iha kontrolu ba aplikasaun husi norma sira husi direitus 
umanus, hanesan: 
 

• organismu no servisu públiku ne’ebé kompetente;
• instituisaun nasionál sira husi direitus umanus (komisaun 

independente sira husi direitus umanus ka provedor husi 
justisa);

• organizasaun la’ós governamentál (ONG) no organizasaun husi 
sosiedade sivil sira;

• tribunál;
• parlamentu sira;
• meiu komunikasaun sosiál (media);
• asosiasaun profisionál sira (ezemplu, ordem husi advogadus ka 

ordem husi médikus);
• asosiasaun sindikál sira;
• organizasaun relijioza sira; no
• instituisaun akadémika sira.
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liberDADe e igUAlDADe 
em DigniDADe e Direitos 

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 1o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 1o (A REPúBLICA)

1. a república Democrática de Timor-leste é um estado de direito 
democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade 

popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana. (…)

ArtIgo 16o (UNIvERSALIDADE E IGUALDADE)

1. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos 
direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. (…)

ArtIgo 17o (IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS)

a mulher e o homem têm os mesmos direitos e obrigações em todos 
os domínios da vida familiar, cultural, social, económica e política.

liberDADe no igUAlDADe 
iHA DigniDADe no Direitos 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 1o  

ema hotu-hotu moris livre no iha dignidade no direitu hanesan. 
sira hetan nanis ona kbiit razaun nian no neon nian, tan ne’e sira 

devia haree ba malu iha espíritu fraternidade nia laran.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 1o (REPúBLIKA)

1. repúblika Demokrátika Timór-leste katak estadu ida-ne’ebé 
demokrátiku, soberanu, ukun-an no ida-mesak, harii hosi povu nia 
hakarak no iha respeitu ba dignidade ema moris idaidak nian (…)

ArtIgU 16o (UNIvERSALIDADE NO IGUALDADE)

1. sidadaun hotu-hotu hanesan iha lei nia oin, no moós iha direitu 
no obrigasaun hanesan (…)

ArtIgU 17o (IGUALDADE BA FETO NO MANE)

Feto no mane iha direitu no obrigasaun hanesan iha moris família, 
kulturál, sosiál, ekonómiku no polítiku nia laran.

 

FACTOS
• De acordo com os Censos 2010, em Timor-Leste, 209.415 
homens estavam empregados, enquanto apenas 101.901 
mulheres o estavam. adicionalmente, 147.249 homens 
encontravam-se inativos, enquanto 253.960 mulheres 
estavam na mesma situação. 

• Os níveis de violência doméstica em Timor-Leste continuam 
elevados, segundo o relatório da amnistia internacional de 
2013. alguns casos foram julgados pelos tribunais, apesar de 
em muitos a pena ter sido suspensa. por outro lado, a falta 
de proteção adequada para as vítimas e testemunhas 
suscita preocupações.

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir Censos 2010, iha Timor-Leste, mane na’in 209.415 iha 
servisu, no feto 101.901 deit mak iha. Mane na’in 147.249 mak 
inativu no feto na’in 253 960 mak inativu . 

• Nivel violénsia doméstika iha Timor-Leste sei aas tuir 
relatóriu husi amnistia internasionál husi 2013. Kazu balu 
hetan julgamentu husi tribunál maski iha kazu balu sira 
fo pena suspensa. iha mos preokupasaun kona ba la iha 
protesaun adekuadu ba vitima no testemuña sira. 

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 1.°, 2.° e 7.°); piDCp (arts. 2.°, n.° 1, 3.° e 26.°); piDesC (art. 2.°, n.° 2); CiDTM (art. 7.°); CDC (art. 2.°); CieDr; CeDM. 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts 1.º, 16.º e seguintes); Cp; l n.° 7/2010, de 7 de julho (lei Contra a Violência Doméstica).
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a proteção da dignidade humana é a aspiração principal dos direitos 
humanos. Todas as pessoas são titulares de direitos e deveres pelo 
simples facto de serem pessoas. estes direitos são inalienáveis, 
o que significa que não podem ser retirados e que devem ser 
respeitados e gozados em qualquer parte do mundo. a igualdade 
e a liberdade são pilares fundamentais da DuDH . 

o princípio da igualdade determina que cada pessoa tem os 
mesmos direitos humanos que qualquer outra no mundo pelo 
simples facto de ser humana, não podendo ser privilegiada ou 
desfavorecida em função de critérios subjetivos. 

no entanto, o princípio da igualdade não significa que sejamos 
todos iguais, cada um de nós é único. Mas também temos qualidades 
comuns que fazem de todos nós humanos. 

É feita a distinção entre igualdade formal e igualdade substantiva. 
a igualdade formal é alcançada quando a lei trata todas as pessoas 
da mesma maneira. no entanto, quando as pessoas ou os grupos 
não se encontram de facto numa situação de igualdade e não têm 
o mesmo acesso aos recursos, esta igualdade formal pode perpetuar 
a discriminação e a desigualdade, nomeadamente económica, 
legal, social e política. 

a igualdade substantiva requer, por seu lado, que os efeitos das 
leis, políticas e práticas sejam analisados para determinar se existe
desigualdade, se são discriminatórios de facto (Ver não iscriminação).
exige que sejam identificadas as causas da desigualdade e que 
sejam estabelecidos mecanismos que proporcionem igualdade 
de oportunidades.

Há diversos grupos vulneráveis que são normalmente alvo de 
discriminação, tais como as mulheres, as crianças, as pessoas com 
deficiência e as minorias. estes grupos vulneráveis ainda não gozam 
plenamente os seus direitos.

no casos das mulheres, em algumas religiões e tradições estas não 
gozam do mesmo tratamento que os homens, sendo-lhes negado 
acesso igual às oportunidades de educação e de emprego e à 
tomada de decisões. em casos extremos, existe mesmo uma ameaça 
à segurança pessoal e direito à vida das mulheres. A Convenção 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres (CEDM) é o mais importante instrumento de direitos 
humanos que visa a proteção e promoção dos direitos das mulheres. 

por seu lado, quase metade de todas as crianças no mundo vive 
em situação de pobreza, é explorada como trabalho barato ou 
abusada. as crianças têm necessidades específicas (emocionais, 
sociais e económicas) às quais correspondem direitos. a Convenção 
dos Direitos da Criança é o instrumento internacional de direitos 
humanos que visa a proteção e promoção dos direitos das crianças.

Todas as pessoas têm o direito à liberdade. no entanto, tal não 
significa que possamos fazer tudo o que queremos ou que possamos 
limitar a liberdade dos outros, porque vivemos em sociedade. são 
várias as liberdades protegidas pelos direitos humanos, tais como 
a liberdade de pensamento, consciência e religião, bem como de 
opinião e expressão, entre outras.

Protesaun ba dignidade umana mak objetivu prinsipál husi konseitu 
direitus umanus. ema hotu iha direitu no devér sira tamba deit sira 
ema. Direitu sira ne’e hanesan inalienável, no signifika katak labele 
foti fali no tenke respeita no haktuir iha mundu tomak. igualdade 
no liberdade hanesan pilar fundamentál husi DuDH. 

Prinsípiu husi igualdade determina katak ema hotu iha direitus 
umanus hanesan tamba deit sira ema no la bele hetan previléjiu ka 
desfavorável tamba kritériu subjetivu sira.

Maski nune’e, prinsípiu igualdade la signifika katak ita hotu hanesan 
tamba ita ida idak hanesaun úniku. Maibé ita iha kualidade komun 
ne’ebé halo katak ita hotu umanu. 

iha diferensa entre igualdade formal no igualdade substantiva. 
Igualdade formal hetan bainhira lei haree ba ema hotu hanesan. 
Maski nune’e bainhira ema ka grupu la’ós iha situasaun hanesan 
no la iha asesu hanesan ba rekursus, igualdade formal bele halo 
kontinua diskriminasaun no dezigualdade, liu liu ekonómila, legal, 
sosial no polítika. ezemplu, maski iha igualdade formal, dala barak 
iha diskriminasaun okulta kona ba feto.

igualdade substantiva halo katak efeitu husi lei, politika no prátika
tenke analiza hodi determina karik iha dezigualdade, bainhira la 
diskriminatóriu de fatu (Haree la diskriminasaun). ezije identifikasaun
ba kauza sira husi dezigualdade no hodi harii mekanismu ne’ebé fo 
igualdade oportunidade.

iha grupu oin oin ne’ebé vulnerável ne’ebé hetan beibeik 
diskriminasaun hanesan feto, labarik, defisiente sira no minoria. 
Grupu vulnerável sira ne’e la hetan sira nia direitu hotu.

Kona ba feto, iha relijiaun no tradusaun balu sira la iha tratamentu 
hanesan mane, no sira la iha asesu hanesan ba oportunidade 
edukasaun no empregu no atu hola desizaun. iha kazu estremu 
iha mós ameasa ba feto nia seguransa pesoál no direitu atu 
moris. Konvensaun kona ba Eliminasaun husi Forma hotu husi 
Diskriminasaun hasoru Feto (CEDM) mak instrumentu direitus 
umanus ne’ebé importante
liu kona ba protesaun no promosaun husi feto sira nia direitu. 

Kuaze metade husi labarik iha mundu hetan situasaun pobreza, 
no hetan esplorasaun nudar traballu baratu ka hetan abuzu. labarik 
sira iha nesesidade espesífika sira (emosionál, sosiál no ekonómika) 
ne’ebé iha korespondénsia ho direitu sira. Konvensaun Direitus 
ba Labarik hanesan instrumentu internasionál husi direitus umanus 
ne’ebé haree ba protesaun no promosaun husi direitus husi labarik sira. 

ema hotu iha direitu ba liberdade. Maski nune’e, ida ne’e la signifika 
katak ita bele halo buat hotu ne’ebé ita hakarak ka ita bele limita 
liberdade husi ema seluk tamba ita moris iha sosiedade nia laran. 
iha liberdade oin oin ne’ebé hetan protesaun husi direitus umanus, 
hanesan liberdade hanoin, konxiénsia no relijiaun, no mos liberdade 
opiniaun no espresaun, ho seluk.

 

ATIVIDADE
1. O princípio da igualdade significa que somos todos iguais 
e por isso devemos sempre ser todos tratados da mesma 
maneira. a) Sim b) Não

2. A lei timorense não faz qualquer distinção entre homens 
e mulheres. Estamos a falar de igualdade: 
a) Formal b) Substantiva c) Nenhuma

 

AKTIVIDADE
1. Prinsípiu igualdade signifika katak ita hotu hanesan nune’e 
ita tenke iha tratamentu hanesan. a) Loos b) Lae

2. Lei husi Timor la halo distinsaun entre feto no mane. 
Ida ne’e koalia kona ba igualdade: 
a) Formal b) Substantiva c) La iha.
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não DiscriminAção
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 2o  

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 

nomeadamente de raça, de cor, 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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 16o (UNIvERSALIDADE E IGUALDADE)

(…) 2. ninguém pode ser discriminado com base na cor, raça, 
estado civil, sexo, origem étnica, língua, posição social ou situação 
económica, convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução 

ou condição física ou mental.

lAbele HAlo 
DiskriminAsAUn 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 2o  

ema hotu iha direitu ba direitu no liberdade hotu-hotu ne’ebé hakerek 
iha Deklarasaun ida-ne’e, la fihir ba buat sá de’it hanesan rasa, kulit, 

seksu, relijiaun, polítika ka hanoin ne’ebé la hanesan, orijen nasionál ka 
sosiál, rikusoin, ninia moris ka pozisaun seluk tan. nune’e mós labele 
halo distinsaun ruma ba ema tanba ninia pozisaun polítika, jurídika 
ka estatutu internasionál hosi nasaun ka territóriu ne’ebé ema ne’e 

pertense, tantu hosi nasaun ne’ebé ukun rasik an ona, nasaun ne’ebé 
sei sai nu’udar rai nasaun seluk nian, kolónia ka hirak ne’ebé sei iha 

limitasaun iha sirania soberania.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 16o (UNIvERSALIDADE NO IGUALDADE)

(…) 2. labele halo diskriminasaun ba ema ida tanba nia kulit, 
nia rasa, nia estadu sivíl, nia seksu, orijen étniku, nia lian, 

pozisaun sosiál eh ekonómiku, hanoin polítiku ka ideolojia, 
relijiaun, instrusaun eh nia kondisaun fízika eh mentál.

 

FACTOS
• Dos 65 deputados do Parlamento Nacional de Timor-Leste, 
20 são mulheres.

• Segundo os Censos 2010, da população timorense que 
se encontrava empregada no Governo em 2010, num total 
de 46.149 pessoas, 32.245 eram homens e apenas 13.904 
mulheres. 

• Quanto à população empregada no setor privado em 2010, 
num total de 35.844 pessoas, 26.263 eram homens e apenas 
9.581 mulheres.

  
 

FAKTU SIRA

• Husi deputadu 65 husi Parlamentu Nasionál Timor-Leste nia, 
20 mak feto.

• Tuir Censos 2010, husi ema ne’ebé servisu ba Administrasaun 
públika iha 2010 ho totál ema na’in 46.149 pessoas, 32.245 mak 
mane no 13.904 mak feto. 

• Kona ba ema ne’ebé servisu iha setor privadu iha 2010, ho 
totál ema na’in 35.844 pessoas, 26.263 mak mane no 9.581 
mak feto.

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 1.°, 2.° e 7.°); piDCp (arts. 2.°, n.° 1, 3.° e 26.°); piDesC (art. 2.°, n.° 2); CiDTM (art. 7.°); CDC (art. 2.°); CieDr; CeDM (arts. 1.º e 2.º). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 16.º e seguintes e 25.º n.º 5); Cp, lei Contra a Violência Doméstica.
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o princípio da não discriminação complementa o princípio da 
igualdade. a DuDH estabelece ambos os princípios como princípios 
básicos para o gozo dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, baseados na inerente e igual dignidade humana de 
todas as pessoas. Todos os seres humanos têm o direito a gozar, 
de forma igual, de todos os direitos previstos na DuDH. os estados 
têm de respeitar e de assegurar o gozo dos direitos humanos, sem 
discriminação no que respeita nomeadamente à raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou outra, nacionalidade ou origem 
social, património, nascimento ou outro estatuto. Todo o apelo 
ao ódio nacional, racial e religioso que constitua uma incitação 
à discriminação, à hostilidade ou à violência deve ser interditado
pela lei.

a discriminação baseia-se numa distinção, exclusão, restrição ou 
preferência que nega ou recusa direitos iguais e a sua proteção. 
ela nega o princípio da igualdade e a dignidade humana e de 
direitos iguais para aqueles que são vítimas da discriminação. 
a discriminação é uma das mais frequentes violações dos direitos 
humanos que ocorre no mundo e a igualdade nunca foi reconhecida 
a todas as pessoas. as formas mais graves de discriminação são 
o racismo, a discriminação racial e as atitudes relacionadas de 
xenofobia e de intolerância, a discriminação baseada no género, 
a discriminação baseada na orientação sexual e a discriminação 
religiosa.

Mas nem toda a discriminação é considerada automaticamente uma 
violação de direitos humanos. a distinção pode ser justificável desde 
que a distinção se baseie em critérios objetivos e razoáveis, e tenha 
como objetivo atingir um propósito legítimo.

a discriminação direta significa que, numa situação semelhante, uma 
política, disposição ou medida trata uma pessoa ou grupo de pessoas 
de forma menos favorável em relação a outros. por exemplo, a rejeição 
de um candidato a um emprego com base na sua “raça” ou origem 
étnica.

por outro lado, a discriminação indireta significa que uma política, 
disposição ou medida aparentemente neutra, na realidade coloca 
em desvantagem uma pessoa ou grupo em relação a outros. 
por exemplo, a exigência de uma altura mínima para o exercício 
da profissão de polícia que exclua mais candidaturas femininas 
do que masculinas.

É ainda importante referir a discriminação positiva (ou ação 
afirmativa) que acontece quando existem medidas que favorecem 
ou dão preferência a algum grupo, tendo como objetivo alcançar 
a igualdade de facto. a discriminação positiva é muito controversa 
porque significa, ela própria, discriminar temporariamente um 
grupo para combater a desigualdade em áreas como a educação, 
o emprego, a participação política, ou outras. exemplos de grupos 
alvo destas medidas em diversos países são as mulheres, as pessoas 
com deficiência e as minorias étnicas.

a maioria das pessoas tem identidades multifacetadas e por essa 
razão, por vezes, ocorre a discriminação múltipla, em que uma 
pessoa é discriminada por causa de mais do que um aspeto da sua 
identidade. por exemplo, uma pessoa pode ser discriminada por 
ser mulher e por ser ter uma pessoa portadora de deficiência.

Prinsípiu la halo diskriminasaun hanesan komplementu ba prinsipiu 
igualdade. DuDH estabelese katak prinsipiu rua ne’e hanesan prinsipiu
báziku hodi haktuir direitus umanus no liberdade sira ne’ebé fundamentál,
bazeia ba dignidade umana ne’ebé inerente no hanesan ba ema 
hotu. ema hotu hotu iha direitu atu haktuir hanesan direitu hotu 
ne’ebé hakerek iha DuDH. estadu sira tenke respeita no garante 
katak ema bele haktuir sira nia direitus umanus no la hetan 
diskriminasaun kona ba rasa, jéneru, lian, relijiaun, opiniaun politika 
ka seluk, nasionalidade ka orijen sosiál, patrimóniu, moris ka estatutu 
seluk. lei tenke taka dalan ba apelu ba ódiu nasionál, rasiál no 
relijiozu ne’ebé fo dalan ba diskriminasaun, ostilidade ka violénsia. 

Diskriminasaun bazeia ba distinsaun, exkluzaun, restrisaun ka 
preferénsia ne’ebé la fo ka rekuza direitu hanesan no protesaun 
ba direitu sira ne’e. Diskriminasaun mak violasaun direitus 
umanus ne’ebé mosu beibeik liu iha mundu no igualdade nunka 
rekoñese ba ema hotu. Diskriminasaun ne’ebé grave liu mak rasismu, 
diskriminasaun rasial no atitude sira ne’ebé relasiona ho xenofobia 
no intolerância, diskriminasaun bazeia ba jéneru, diskriminasaun 
bazeia ba orientasaun seksuál no diskriminasaun relijioza.

Maibé distinsaun hotu labele define kedas nudar diskriminasaun 
ne’ebé relasiona ho violasaun ba direitus umanus. Karik distinsaun 
ne’e bazeia ba kritériu sira ne’ebé objetivu no razoável no buka 
hodi hasoru objetivu ne’ebé razoável, entaun ida ne’e bele iha 
justifikasaun .

Diskriminasaun direta signifika katak, iha situasaun ne’ebé hanesan, 
politika, desizaun ka medida haree ba grupu ida ladun favorável 
kompara ho grupu seluk. nudar ezemplu, rejeisaun husi kandidatu 
atu servisu bazeia ba rasa ka ba orijen étnika.

Diskriminasaun indireta signifika katak politika, desizaun ka medida  
ne’ebé hatudu neutrál maibé fo desvantajen ba ema ka ba grupu 
ruma kompara ho seluk. ezemplu ezije katak iha altura minimu atu 
tama ba polisia no ida ne’e esklui kandidatura barak husi feto. 

importante mos halo referénsia ba diskriminasaun pozitiva (ka 
asaun afirmativa) ne’ebé akontese bainhira iha medida ne’ebé 
favorese ka fo preferénsia ba grupu ruma hodi hetan igualdade. 
Diskriminasaun pozitiva iha kontrovérsia makaas tamba signifika 
katak nia halo rasik diskriminasaun temporária husi grupu ida hodi 
kombate dezigualdade iha área sira hanesan edukasaun, empregu, 
partisipasaun politika no seluk seluk tan. ezemplu husi grupu ne’ebé 
hetan medida sira ne’e iha país oin oin mak feto, defisiente sira no 
minoria étnika.

ema barak mak iha identidade oin oin nune’e dala balu iha 
diskriminasaun múltipla, iha ne’ebé ema hetan diskriminsaun ho 
razaun oin oin relasiona ho ninia identidade. ezemplu ema ida bele 
hetan diskriminasaun tamba feto no mos tamba defisiente. 

 

ATIVIDADE
1. Negar o acesso a um trabalho a uma pessoa devido à sua 
religião é uma discriminação: 
a) Direta b) Indireta c) Não é discriminação

2. Em Timor-Leste 1 em cada 3 candidatos ao Parlamento 
Nacional deve ser mulher. Isto é uma discriminação positiva? 
a) Sim b) Não

 

AKTIVIDADE
1. La fo asesu ba servisu ba ema ruma tamba nia relijiaun 
konsidera nudar diskriminasaun: 
a) Direta b) Indireta;c) La’ós diskriminasaun

2. Iha Timor-Leste kandidatu 1 husi kandidatu 3 ba Parlamentu 
Nasionál tenke feto. Ida ne’e diskriminasaun pozitiva ka lae?  
a) Loos b) Lae
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viDA, liberDADe
e segUrAnçA PessoAl
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 3o  

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

constitUição DA rDtl

ArtIgo 29o (DIREITO à vIDA)

1. a vida humana é inviolável.

2. o estado reconhece e garante o direito à vida.

3. na república Democrática de Timor-leste
não há pena de morte.

ArtIgo 30o (DIREITO à LIBERDADE, SEGURANçA
E INTEGRIDADE PESSOAL)

1. Todos têm direito à liberdade, segurança
e integridade pessoal. (…)

moris, liberDADe
no segUrAnsA emA 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 3o  

ema hotu-hotu iha direitu ba moris, ba liberdade
no seguransa ba nia an rasik.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 29o (DIREITU BA MORIS)

1. labele viola ema ida nia vida.

2. estadu rekonese no garante direitu ba vida.

3. iha repúblika Demokrátika Timór-leste
la iha kastigu nu’udar mate-kotu.

ArtIgU 30o (DIREITU BA LIBERDADE, SEGURANSA
NO INTEGRIDADE EMA IDAIDAK NIAN)

1. ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade, seguransa
no integridade ba nia an rasik. (…)

 

FACTOS
• Em Timor-Leste não há pena de morte. (CRDTL art. 29 nº.3)

• Entre 2006 e 2011 a esperança média de vida dos timorenses 
passou de 59,5 para 64,6 anos, de acordo com dados do 
Ministério das Finanças. (Timor-leste em números 2011)

• Entre 2003 e 2010 a mortalidade infantil passou de 60 para 
45 crianças por cada 1000 nascimentos com vida. (idem)

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Timor-Leste la iha pena de morte (CRDTL art. 29 nº.3).

• Entre 2006 no 2011 esperansa média vida husi timor oan 
aumenta husi tinan 59,5 ba tinan 64,6, tuir dadus husi Minstériu 
Finansas. (Timor-leste em números 2011).

• Entre 2003 no 2010 mortalidade infantil hamenus husi 60 ba l 
45 labarik ne’ebé moris ho diak ba naximentu 1000. (idem)

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 3 e 22.º); piDCp (art. 6.º e 9.º); segundo protocolo adicional ao piDCp com vista à abolição da pena de morte; piDesC (art. 9.º); 
CDC (art. 6.º); CiDTM (art. 11.º); CDpD (art. 10.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 29.º e 30.º); CC; Cp.
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o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal é composto 
por três elementos distintos mas relacionados entre si.

o primeiro elemento é o direito à vida, que é reconhecido 
como o ‘direito humano supremo’, a fonte de todos os direitos 
humanos. isto porque sem ele todos os outros direitos da pessoa 
humana não teriam sentido. o direito à vida é inerente à pessoa 
humana e ninguém pode ser arbitrariamente privado da vida . 

É obrigação do Estado proteger a vida humana contra ações 
de entidades públicas ou privadas que a ponham em causa 
injustificadamente.

adicionalmente, o direito à vida é entendido de forma ampla, 
no sentido de que os estados devem adotar medidas positivas 
para reduzir a mortalidade e aumentar a esperança de vida, 
especialmente através de medidas que eliminem a má nutrição 
e as epidemias. 

no entanto, este direito não é um direito absoluto. a privação da 
vida é aceite em casos excepcionais, tal como a aplicação da pena 
de morte nos estados em que esta ainda existe. os estados não 
são obrigados a abolir a pena de morte mas devem limitar o seu 
uso. em particular, devem restringir a sua aplicação aos crimes 
mais graves. 

uma questão controversa é a de saber se uma criança que ainda não 
nasceu tem o direito à vida, proibindo ou limitando assim o aborto.

o segundo elemento é o direito à liberdade. refere-se à liberdade 
na esfera pública, e pode ser invocado em relação a todas as 
privações de liberdade, quer estas sejam na sequência da aplicação 
da lei penal, quer devido a doença mental, toxicodependência ou 
outro motivo (ver proibição de prisão, Detenção ou exílio arbitrário).

por último, o terceiro elemento diz respeito ao direito à segurança 
pessoal e refere-se, por um lado, à segurança física (também descrito 
como direito a viver sem medo) e, por outro lado, ao suprimento das 
necessidades básicas (também descrito como o direito a viver sem 
privações) tais como o sustento, os cuidados de saúde ou o direito 
à segurança social (ver Direito a segurança social e nivel de Vida 
suficiente).

os estados são responsáveis por garantir a segurança de todos 
no seu território em relação a quaisquer ameaças (ex. violência 
doméstica, roubo), através, por exemplo, de legislação e da força 
policial. no entanto, tal não deve pôr em causa as liberdades e os 
direitos das pessoas.

o direito à segurança inclui não só a segurança individual, em 
relação a abusos de autoridades públicas e em relação a abusos de 
outras pessoas, mas também a segurança nacional, que é a proteção 
em relação a ameaças exteriores como a invasão ou o terrorismo.

Direitu ba vida, ba liberdade no ba seguransa pessoál ne’ebé 
kompostu husi elementu tolu ne’ebé relasiona.

primeiru elementu mak direitu ba vida, ne’ebé rekoñese nudar 
‘direitu umanu supremu’, fonte husi direitus umanus hotu. ida ne’e 
tamba karik direitu ne’e la iha entaun direitu seluk husi ema mos 
la interesa. Direitu ba vida hanesan inerente ba ema e la iha ema 
ne’ebé bele hetan privasaun husi vida ho arbiru.

obrigasaun husi Estadu fo protesaun ba vida umana kontra asaun 
husi entidade públika ka privada sira ne’ebé kontra ida ne’e. 

no mos, direitu ba vida tenke haree amplu, no estadu sira tenke 
adota medida pozitiva hodi hamenus mortalidade no aumenta 
esperansa vida, liu liu, liu husi medida sira ne’ebé hakotu má 
nutrisaun no epidemia sira. 

Maski nune’e, direitu ne’e la absolutu. privasaun husi vida simu iha 
kazu exesionál, hanesan aplikasaun ba pena de morte iha estadu 
ne’ebé ida ne’e sei iha. estadu sira la iha obrigasaun atu halo 
abolisaun ba pena de morte maibé tenke limita nia uzu. liu liu tenke 
halo restrisaun ida ne’e ba krime sériu liu. 

Kestaun kontroversa mak atu hatene karik labarik ne’ebé seidauk 
moris iha direitu ba moris ka lae, no proibe ka limita abortu. 

segundu elementu mak direito ba liberdade. refere ba liberdade 
iha esfera públika, no bele haktuir kona ba privasaun liberdade sira, 
bele tuir aplikasaun husi lei penál no tamba doensa mentál, toksiko 
dependénsia ka motivu seluk (haree proibisaun prizaun, Detensaun 
ka ezíliu arbitráriu).

Terseiru elementu mak kona ba direitu ba seguransa pesoál no 
refere, ba seguransa fízika (deskritu hanesan direitu atu moris la 
tauk) no mos atu haktuir nesesidade bázika sira (ne’ebé define mos 
nudar direitu atu moris la iha privasaun) hanesan sustentu, kuidadu 
saúde no direitu ba seguransa sosial (haree labele submete ba 
Dadur Detensaun ka ezílio arbiru no nível Moris ne’ebe Garante isin 
Diak).

estadu sira mak responsável hodi garante seguransa husi ema hotu 
iha nia teritóriu kona ba ameasa ruma (ex. violénsia doméstika, 
naok), liu husi lejislasaun no forsa polisiál. Maski nune’e, buat ne’e 
labele impaktu ba liberdade no direitu sira husi ema.

Direitu ba seguransa inklui la’ós deit seguransa individual, kona ba 
abuzu husi autoridade públika no husi ema seluk, no mos seguransa 
nasionál, ne’ebé protesaun kona ba ameasa husi liur hanesan 
invazaun ka terorismu.

 

ATIVIDADE
1. A aplicação da pena de morte por parte dos países viola o 
direito internacional? a) Sim b) Não c) Às vezes

2. O Estado tem a obrigação de garantir a segurança das 
pessoas que se encontram no seu território? a) Sim b) Não

 

AKTIVIDADE
1. Aplikasaun pena de morte husi paiz sira halo violasaun ba 
direitu internasionál? a) Loos b) Lae c) Dala balu

2. Estadu iha obrigasaun hodi garante seguransa husi ema 
ne’ebé iha nia teritóriu? a) Loos b) Lae
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Proibição DA 
escrAvAtUrA

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ARTIGO 4o  

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

constitUição DA rDtl

ArtIgo 25o (ESTADO DE ExCEPçãO)

(…) 5. a declaração do estado de sítio em caso algum pode 
afectar os direitos à vida, integridade física, cidadania e não 

retroactividade da lei penal, o direito à defesa em processo criminal, 
a liberdade de consciência e de religião, o direito a não ser sujeito 

a tortura, escravatura ou servidão, o direito a não ser sujeito 
a tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante 

e a garantia de não discriminação. (…)

ArtIgo 50o (DIREITO AO TRABALHO)

(…) 4. É proibido o trabalho compulsivo, sem prejuízo do disposto
na legislação sobre a execução de penas. (…)

ProibisAUn bA 
eskrAvAtUrA

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ARTIGU 4o  

laiha ema ida mak bele sai atan; halo atan no fa’an atan
iha forma sá de’it tenke bandu.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 25o (ESTADU ESESAUN NIAN)

(…) 5. Deklarasaun estadu serku nian labele afeta direitu ba moris, 
integridade fíziku, sidadania, no labele halo retroatividade

ba lei penál, direitu ba defeza ne’ebé iha ona prosesu krime
nia laran no liberdade konxiénsia no relijiaun nian, ho direitu
atu lasimu tortura, sai atan, tratamentu kruél, la’ós umanu eh 
degradante, no iha garantia atu la hetan diskriminasaun. (…)

ArtIgU 50o (DIREITU BA SERvISU)

(…) 4. proibidu obriga ema serbisu, maibé ne’e la halakon
buat ne’ebé maka iha lejizlasaun konaba ezekusaun

kastigu nian. (…)

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 4.º); piDCp (art. 8.º); Convenção relativa à escravatura; Convenção para a supressão do Tráfico de pessoas e a exploração da 
prostituição de outrém; Convenção suplementar sobre a abolição da escravatura, Tráfico de escravos, e instituições e práticas similares à escravatura; Convenção sobre o Trabalho 
Forçado ou obrigatório; estatuto de roma (art. 7.º n.º 2, alínea c). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 25.º n.º 5 e 50.º); Cp.



19

  

apesar de ter sido uma das primeiras questões de direitos humanos 
ao nível internacional, a escravatura e as práticas similares à 
escravatura continuam a ser uma violação grave dos direitos 
humanos e um problema grave a nível mundial. a proibição da 
escravatura é um direito absoluto, que não pode ser derrogado 
em quaisquer circunstâncias.

um escravo é uma pessoa sobre a qual é exercida posse ou 
controlo por outra ou outras pessoas, de tal forma que ela é 
significativamente privada da sua liberdade individual, com o 
objetivo de a explorar através de meios violentos ou de ameaça 
ou coação. 

as circunstâncias concretas são determinantes para identificar 
que práticas constituem escravatura. estas incluem: a restriçao da 
liberdade de movimento da pessoa; o controlo dos bens pessoais e; 
a existência de consentimento e a compreensão integral da natureza 
da relação .

o significado de escravatura tem evoluído ao longo do tempo, 
abrangendo hoje uma série de outras violações de direitos humanos, 
para além dos conceitos tradicionais de escravatura e tráfico de 
escravos. as formas contemporâneas de escravatura incluem, 
entre outras, a servidão, o trabalho forçado, a servidão por dívida, 
as piores formas de trabalho infantil incluindo a utilização de 
crianças em conflitos armados, os casamentos forçados e precoces, 
a venda de esposas, o tráfico de pessoas e de órgãos humanos, 
a escravidão sexual e a venda de crianças.

as piores formas de trabalho infantil são proibidas pelo direito 
internacional, nomeadamente quando estão em causa práticas 
de escravatura ou similares à escravatura tais como a venda e o 
tráfico de crianças, a servidão e o trabalho forçado. estas formas 
de trabalho infantil causam danos irreversíveis à saúde das crianças 
e privam-nas da educação e do desenvolvimento normais (ver 
Direito ao Trabalho). 

o tráfico de pessoas e a exploração sexual ocorrem através 
do recrutamento, transporte clandestino e exploração, essencialmente
de mulheres e crianças.

a servidão por dívidas ocorre quando alguém não consegue pagar 
uma dívida. Desta forma, a referida pessoa trabalha até que a dívida 
seja paga, não se encontrando livre na sua pessoa, o que muitas 
vezes se prolonga indefinidamente.

 

FACTOS

Maski ida ne’e kestaun husi direitus umanus ne’ebé mosu uluk iha 
nivel internasionál, eskravatura (atan) no pratika ne’ebé aktu hanesan 
sei nafatin violasaun grave husi direitus umanus no sei problema 
ne’ebé sériu iha nivel mundiál. proibisaun ba eskravatura hanesan 
direitu absolutu, ne’ebé labele muda iha sirkunstánsia ruma.

Atan mak ema ne’ebé sai pose ka hetan kontrolu husi ema seluk  
no nune’e hetan privasaun husi liberdade individuál ho objetivu 
esplorasaun liu husi meiu violentu ka ameasa ka koasaun. 

sirkunstánsia konkreta sira determinante hodi identifika prátika
ne’ebé sai eskravatura, inklui: restrisaun liberdade movimentu
husi ema; kontrolu husi beins pesoais no; katak iha konsentimentu
no komprensaun tomak husi natureza husi relasaun. 

signifikadu eskravatura hetan evolusaun no inklui violasaun direitus 
umanus seluk, liu konseitu tradisionál eskravatura no tráfiku ba atan. 
Forma kontemporânea husi eskravatura inklui, servidaun, traballu 
forsadu, servidaun tamba dívida, forma la di’ak husi traballu infantil 
inklui utilizasaun ba labarik iha konflitu armadu, kaben forsadu no 
prekose, fa’an feen no órgaun umanu, eskravidaun seksuál no faan 
labarik.

Forma la di’ak liu husi traballu infantil bandu husi direitu 
internasionál, liu liu bainhira koalia kona prátika eskravatura ka 
hanesan, hanesan faan no tráfiku labarik, servidaun no traballu 
forsadu. Forma traballu infantil sira ne’e halo danu ireversível 
ba saúde husi labarik no halo privasaun ba edukasaun no 
dezenvolvimentu normál (haree Direitu ba Traballu). 

tráfiku husi ema no esplorasaun seksuál mosu liu husi rekrutamentu,
transporte subar no explorasaun, liu liu husi feto no labarik.

Servidaun tamba dívida mosu bainhira ema ruma la konsege selu 
buat ne’ebé nia deve (divida). nune’e, ema ne’e servisu to’o divida 
ne’e selu tomak, no nia la iha liberdade no ida ne’e dala balu kleur 
loos. 

• Segundo o Global slavery index report de 2013, de entre 
160 países representando aproximadamente a totalidade da 
população mundial, Timor-leste encontra-se em 120.º lugar, 
com 1.020 pessoas escravizadas identificadas.

• Os Censos de 2010 identificou 134.812 crianças com idades 
compreendidas entre os 10 e os 15 anos que se encontravam 
a trabalhar .

 

ATIVIDADE
1. Uma pessoa pode ser comprada por outra e mantida sob o 
seu controlo? a) Sim b) Não c) Às vezes

 2. Uma pessoa pode ser forçada a trabalhar para outra sem 
remuneração por um longo período, mesmo que seja para 
pagamento de uma dívida? a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir Global slavery index report husi 2013, husi país 160 
ne’ebé reprezenta maizumenus totalidade husi populasaun 
mundiál, Timor-leste iha fatin 120.º, no identifika atan na’in 
1.020.

• Censos 2010 identifika labarik na’in 134.812 ho tinan entre 
10 no 15 ne’ebé halo servisu.

 

AKTIVIDADE
1. Ema ida bele hola no kontrola ema seluk?  
a) Loos b) Lae c) Dala balu

 2. Ema bele forsadu atu servisu no la simu remunerasaun iha 
tempu kleur, maski ida ne’e halo atu selu divida? 
a) Loos b) Lae c) Dala balu
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Proibição DA tortUrA
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 5o  

ninguém será submetido a tortura nem a penas
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 30o (DIREITO à LIBERDADE, SEGURANçA
E INTEGRIDADE PESSOAL)

(…) 4. ninguém pode ser sujeito a tortura
e a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. (…)

ProibisAUn bA tortUrA 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 5o  

laiha ema ida mak bele simu tortura ka hetan hahalok
no kastigu ne’ebé kruél, tratamentu ka kastigu ne’ebé

dezumanu ka hatún nia dignidade.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 30o (DIREITU BA LIBERDADE, SEGURANSA
NO INTEGRIDADE EMA IDAIDAK NIAN)

(…) 4. ema ida labele hetan tratamentu aat,
ne’ebé la’ós umanu eh degradante. (…)

 

FACTOS
• “Membros das forças de segurança indonésias e seus 
auxiliares cometeram, incentivaram e aceitaram, de forma 
sistemática e generalizada, atos de tortura e maus-tratos 
contra as vítimas durante o período da ocupação indonésia 
de Timor-leste. em alguns casos, a tortura levava à morte. 
por vezes, esta resultava directamente da tortura aplicada, 
outras da falta de tratamento dos ferimentos provocados 
durante a tortura”. (CaVr, 2005)

• A Amnistia internacional considerou, no seu relatório de 2013 
sobre Timor-leste, que foram alcançados poucos progressos 
em relação ao julgamento dos crimes contra a humanidade e 
outras violações dos direitos humanos cometidas pelas forças 
de segurança indonésias e pelos seus auxiliares entre 1975 
e 1999. 

• Concluiu ainda que atualmente existem alegações de 
maus tratos e uso excessivo da força em relação às forças 
de segurança, bem como que os mecanismos existentes de 
responsabilização da polícia e das forças armadas são fracos. 

  
 

FAKTU SIRA
• “Membru sira husi forsa seguransa indonézia no sira nia 
ajudante sira halo, insentivu no simu, sistemátiku no jerál, 
aktu sira husi tortura no maus-tratos ba vítima sira iha períodu 
okupasaun indonézia ba Timor-leste nia laran. iha kazu 
balu, tortura halo katak ema ne’e mate. Dala balu ida ne’e 
diretamente husi tortura ne’bé simu, dala balu tamba sira 
la hetan tratamentu médiku ba kanek ne’ebé tortura halo”. 
(CaVr, CHeGa!)

• Amnistia internasional konsidera, iha sira nia relatóriu husi 
2013 kona ba Timor-leste, katal ladun hetan progresu barak 
kona ba julgamentu husi krime hasoru umanidade no violasaun 
seluk husi direitus umanus ne’ebé hala’o husi forsa indonézia 
no sira nia ajudante entre 1975 no 1999. 

• Konklui mos katak ohin loron iha alegasaun kona ba maus-
tratos no uzu exesivu husi forsa kona ba forsa seguransa, no 
mos mekanismu ne’ebé iha hodi halo responsabilizasaun ba 
polisia no militar sira ladun forte. (idem)

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 5.º); piDCp (art. 7); CCT e protocolo Facultativo; estatuto de roma. 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 25.º n.º 5 e 30.º); Cp (arts. 123.° e ss, 167.° a 169.º) CpC (arts. 110 a 111.º).
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a tortura é uma das mais graves violações de direitos humanos 
porque constitui um ataque à dignidade do ser humano e ameaça 
a segurança humana. a proibição da tortura e de outras formas de 
penas e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes é, o que 
significa que este é um direito humano fundamental, que nunca 
pode ser restringido, excecionado ou derrogado pelo estado, nem 
mesmo em caso de guerra ou de estado de sítio e emergência. asim, 
ninguém pode invocar uma ordem superior para justificar a tortura.

no direito internacional a tortura é definida como um ato que tem 
os seguintes elementos essenciais: (i) causa sofrimento físico ou 
psicológico agudo; ii) é intencionalmente inflingido a uma pessoa 
com um fim específico (como a obtenção de informação ou a 
confissão, o castigo, a intimidação ou a discriminação); e iii) é 
praticado por um funcionário público ou outra pessoa que aja 
a título oficial.

apesar de o direito internacional prever que um dos elementos 
essenciais da tortura é a a sua prática por funcionário público ou 
pessoa que aja a título oficial, tem sido entendido que é obrigação
dos estados garantir a proteção contra a tortura, penas ou tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes, independentemente da qualidade 
das pessoas que cometem tais atos.

os atos ou omissões aos quais falte um dos elementos da tortura são 
considerados como penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. nestes casos é imposto um certo nível de sofrimento 
mas falta um ou mais dos elementos essenciais da tortura (intenção, 
fim, intensidade do sofrimento). 

na medida em que todas as penas têm em si um elemento de 
humilhação, é necessário que exista um qualquer elemento 
adicional para que esteja em causa uma pena cruel, desumana 
ou degradante. 

Com o desenvolvimento dos direitos humanos, muitas das penas 
historicamente aplicadas pelos estados têm vindo a ser postas em 
causa e criticadas. É o caso, entre outras, dos castigos corporais, 
da pena de morte, da expulsão ou da limitação de direitos políticos, 
que suscitam cada vez mais críticas. as penas consideradas cruéis, 
desumanas ou degradantes variam conforme os países. por exemplo,
a pena de morte e os maus tratos corporais são consideradas penas 
cruéis, desumanas ou degradantes em diversos países mas não 
em todos.

a maior parte das violações à proibição da tortura, penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes acontece em 
prisões, esquadras de polícia ou outros centros de detenção e os 
casos individuais existem um pouco por todo o mundo (ver Vida, 
liberdade e segurança pessoal e proibição da prisão, Detenção 
ou exílio arbitrário). 

os estados têm a obrigação de prevenir, investigar, acusar e punir 
qualquer violação a esta proibição. para tal, não é suficiente os 
estados proibirem a tortura ou preverem-na na lei como crime.

Tortura hanesan violasaun direitus umanus ne’ebé grave liu tamba 
hanesan atake ba dignidade husi ema no ameasa ba seguransa 
umana. Proibisaun ba tortura no forma seluk husi pena no tratamentu
kruél, la umanu ka degradante hanesan proibisaun absoluta, ida 
ne’e signifika katak ida ne’e hanesan direitu umanu fundamentál 
ne’ebé labele anula, ne’ebé labele restrinje, fo exesaun ka anula husi 
estadu, maski iha funu ka situaaun estadu de sitiu ka emerjénsia. la 
iha ema ida ne’ebé bele justifika tortura tamba simu orden superiór.

iha direitu internasionál tortura define nudar atu ne’bé iha elementu 
tuir mai sira ne’ebé esensiál: (i) halo moras fíziku ka psikolójiku grave; 
ii) halo ba ema hodi hetan objetivu espesifiku (hetan informasaun
ka konfisaun, kastigu, intimidasaun ka diskriminasaun); no iii) halo 
husi funsionáriu públiku ka ema ne’ebé servisu ofisiál.

Maski direitu internasionál dehan katak elementu esensiál husi 
tortura mak bainhira ida ne’e halo husi funsionáriu públiku ka ema 
ne’ebé halo nune’e tuir interese ofisiál, ita hatene katak obrigasaun 
husi estadu mak atu garante protesaun hasoru tortura, pena ka 
tratamentu kruél, dezumanus ka degradante la depende husi se 
se mak halo atu sira ne’e.

aktu ka omisaun ne’ebé la iha elementu husi tortura hotu konsidera 
nudar pena ka tratamentu kruél, dezumanu ka degradante. iha 
kazu sira ne’e iha nivel moras ruma maibé la iha elementu hotu 
husi tortura (objetivu, intensidade husi moras ka kanek). 

Tamba pena hotu inklui elementu umillasaun tenke iha elementu 
adisionál hodi konsidera pena kruel, dezumana ka degradante. 

Ho dezenvolvimentu ba direitus umanus, pena sira ne’ebé uluk 
estadu uza beibeik hetan kestaun no kritika. nudar ezemplu ita 
bele halo referénsia ba kastigu fiziku, pena de morte, espulsaun ka 
limitasaun husi direitus polítikus, ne’ebé hetan kritika beibeik. pena 
ne’ebé konsidera nudar kruél, dezumana ka degradante iha variasaun 
husi país ba país. ezemplu pena de morte no kastigu fiziku konsidera 
nudar pena kruél, dezumana ka degradante iha país balu maibé 
la’os iha país hotu.

Violasaun barak kona ba proibisaun ba tortura, pena ka tratamentu 
kruél, dezumanu ka degradante akontese iha prizaun, polísia ka 
sentru detensaun sira seluk no iha mundu tomak iha kazu individuál 
ne’ebé ne’e mosu (haree Vida, liberdade no seguransa pesoál 
no proibisaun ba prizaun, Detensaun ka ezíliu arbiru). 

estadu sira iha obrigasaun atu prevene, investiga, akuza no fo 
punisaun ba violasaun ruma ba proibisaun ida ne’e. Hodi nune’e 
karik etadu halo deit proibisaun no define tortura nudar krime iha lei, 
ne’e la’ós sufisiente.

 

ATIVIDADE
1. Pode um polícia torturar ou tratar de forma cruel uma 
pessoa que tem conhecimento dos detalhes de um ataque 
terrorista que vai, alegadamente, acontecer?  
a) Sim b) Não c) Às vezes

2. Os Estados têm a obrigação de garantir a proteção contra 
a tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes em relação a atos cometidos por: 
a) Funcionários públicos b) Pessoas que ajam a título público 
c) Privados d) Todos os anteriores.

 

AKTIVIDADE
1. Polisia ida bele halo tortura ka krueldade ba ema ne’ebé 
hatene kona ba atake terorista ne’ebé hanoin atu akontese?  
a) Loos b) Lae c) Sala balu

2. Estadu sira iha obrigasaun hodi garante protesaun hasoru 
tortura, pena ka tratamentu kruél, dezumanu ka degradante 
kona ba aktu sira ne’ebé halo husi: 
a) Funsionáriu públiku b) Ema ne’ebé servisu tuir interese 
públiku c) Privadu d) Sira hotu
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reconHecimento DAs 
PessoAs como sUJeitos 

De Direito 
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 6o  

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento
em todos os lugares da sua personalidade jurídica

constitUição DA rDtl

não se encontra expressamente previsto em nenhum artigo
da Constituição da rDTl mas resulta da conjugação de vários 

artigos, nomeadamente nos artigos 16.º e 17.º.

rekonesimentU
n’UDAr emA 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 6o  

ema hotu-hotu iha direitu atu hetan rekoñesimentu nu’udar
ema iha fatin hotu-hotu tuir lei.

constitUição DA rDtl

Konstituisaun rDTl nian la preve diretamente direitu ida ne’e
iha artigu ruma maibe ninia protesaun mai indiretamente 

por ezemplu liu-liu iha artigos 16.º e 17.º.

 

FACTOS
• De acordo com o Código Civil de Timor-Leste “A personalidade 
adquire-se no momento do nascimento completo e com vida”  
e “… cessa com a morte.” (artigos 63.º e 65.º).

• Segundo os Censos 2010, em Timor-Leste, 7,2% das crianças 
não foram registadas.

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir Kódigu Sivil Timor-Leste “Personalidade hetan bainhira 
moris” no “…hakotuk bainhira mate.” (artigos 63.º e 65.º).

• Tuir Censos 2010, iha Timor-Leste, labarik 7,2% sidauk hetan 
rejistu.

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 1.º e 6.º); piDCp (art. 4.º n.º 2 e 16.º); CiDTM (art. 24.º); CDpD (art. 24.º)
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 16.º e 17.º); CC (arts. 63.º e ss) 
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a DuDH foi o primeiro documento a reconhecer universalmente 
o direito a ser reconhecido como sujeito de direito (personalidade 
jurídica), direito que tem uma grande importância para o respeito 
de todos os outros direitos humanos e da dignidade humana. 

Cada pessoa deve ser protegida pela lei da mesma forma em todos 
os lugares e como todas as outras pessoas, ou seja, todas as pessoas 
devem ser igualmente e efetivamente protegidas pela lei.

o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica atribui às 
as pessoas, incluindo aos estrangeiros, o reconhecimento como 
sujeitos de direitos e de obrigações estabelecidas nas leis nacionais 
e internacionais, o que inclui os direitos humanos. em princípio, 
a personalidade das pessoas começa com o nascimento e termina 
com a morte.

o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica atribui 
direitos e obrigações aos indivíduos e, principalmente, aos estados. 
os estados têm um papel muito importante na implementação 
deste direito, nomeadamente através da adoção de legislação e 
da implementação de mecanismos que o garantam. 

a título de exemplo, é reconhecida a importância do registo de 
nascimento como forma de manter um registo oficial da existência da 
pessoa e o seu reconhecimento perante a lei. apesar do reconhecimento
da personalidade jurídica não depender de registo, as pessoas que não 
se encontram registadas têm acesso limitado ou não têm acesso de 
todo ao gozo de direitos e serviços.

este direito é particularmente pertinente para a garantia da 
igualdade das mulheres pois reconhece a personalidade jurídica 
de todos, mulheres e homens. Decorre que a personalidade 
jurídica das mulheres não pode ser limitada devido ao seu sexo 
ou em consequência do casamento.

este direito é inderrogável, não há circunstâncias em que uma pessoa 
possa ser restringida do mesmo. 

DuDH mak dokumentu primeiru ne’ebé rekoñese direitu ba ema iha 
mundu tomak atu hetan rekoñesimentu nudar sujeitu ba direitu 
(personalidade jurídika), direitu ne’ebé iha importánsia boot kona ba 
respetitu husi direitus umanus seluk no dignidade umana. 

ema ida idak tenke hetan protesaun hanesan husi lei iha fatin hotu, 
nunee ema hotu tenke hetan protesaun husi lei ne’ebé hanesan no 
efetivu. 

Direitu ba rekoñesimentu husi personalidade jurídika fo ba ema, 
inklui estranjeiru sira, rekoñesimentu husi direitu no obrigasaun sira 
ne’ebé hakerek iha lei nasionál no internasionál, ne’ebé inklui direitus 
umanus sira. personalidade husi ema hahu bainhira sira moris no 
hakotuk bainhira sira mate. 

Direitu ba rekoñesimentu husi personalidade jurídika fo direitu no 
obrigasaun sira ba ema no liu liu ba estadu. estadu sira iha knaar 
ne’ebé importante kona ba implementasaun ba direitu ne’e, liu liu, 
liu husi adosaun ba lejislasaun no implementasaun husi mekanismu 
sira ne’ebé fo garantia ba ida ne’e. 

nudar ezemplu, rekoñese importánsia ba rejistu naximentu nudar 
forma hodi mantein rejistu ofisiál husi ema no rekoñesimentu iha 
lei. Maski rekoñesimentu husi personalidade juridika la depende ba 
rejistu, ema ne’ebé la iha rejistu iha asesu limitadu ka la iha asesu ba 
direitu no servisu sira hotu. 

Direitu ne’e relevante ba garantia husi igualdade husi feto sira 
tamba rekoñese personalidade juridika ba ema hotu, feto no mane. 
personalidade juridika husi feto labele hetan limite tamba jeneru 
ka kaben. 

Direitu ne’e labele anula no laiha sirkunstánsia ruma ne’ebé bele iha 
restrisaun. 

 

ATIVIDADE
1. O reconhecimento das pessoas como sujeitos de direito 
aplica-se: a) Apenas aos nacionais do Estado
b) Apenas aos estrangeiros c) A ambos

2. Em Timor-Leste, a personalidade jurídica depende da 
obtenção do Bilhete de Identidade ou outro documento 
de identificação? a) Sim b) Não c) Às vezes

 

AKTIVIDADE
1. Rekoñesimentu husi ema nudar sujeitu ba direitu aplika ba: 
a) Ema nasionál deit b) Ema estranjeiru deit c) Sira nain rua

2. Iha Timor-Leste, personalidade jurídika depende ba Billete 
Identidade ka dokumentu identifikasaun seluk? 
a) Loos b) Lae c) Dala balu
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igUAlDADe PerAnte A lei
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 7o  

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual 
protecção da lei. Todos têm direito a protecção igual contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 16o (UNIvERSALIDADE E IGUALDADE)

1. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos 
direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres. (…)

ArtIgo 17o (IGUALDADE ENTRE MULHERES E HOMENS)

a mulher e o homem têm os mesmos direitos e obrigações em todos 
os domínios da vida familiar, cultural, social, económica e política.

ProtesAUn HAnesAn
Hosi lei 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 7o  

ema hotu-hotu hanesan iha lei, no iha direitu atu hetan protesaun 
hanesan hosi lei. ema hotu-hotu iha direitu atu hetan protesaun 

hanesan hasoru diskriminasaun oioin ne’ebé viola Deklarasaun ida-ne’e 
no hasoru provokasaun ne’ebé hamoris diskriminasaun ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 16o (UNIvERSALIDADE NO IGUALDADE)

1. sidadaun hotu-hotu hanesan iha lei nia oin, no mós iha direitu 
no obrigasaun hanesan. (…)

ArtIgU 17o (IGUALDADE BA FETO NO MANE)

Feto no mane iha direitu no obrigasaun hanesan iha moris familia, 
kulturál, sosiál, ekonómiku no polítiku nia laran

 

FACTOS
• Nas eleições para o Parlamento Nacional de Timor-Leste, 
as listas de candidatos devem incluir, pelos menos, uma 
mulher por cada conjunto de três candidatos. esta medida de 
discriminação positiva destina-se a incentivar a participação 
política das mulheres (lei n.° 7/2011, de 22 de junho, lei 
eleitoral para o parlamento nacional). 

• O Decreto-lei n.° 19/2008, de 19 de junho, que instituiu um 
subsídio de apoio para cidadãos idosos e em situação de 
invalidez, residentes em Timor-leste, estabelece uma medida 
de discriminação positiva que tem como fundamento o facto 
de estas pessoas terem capacidade para o trabalho reduzida 
ou inexistente, devido à idade avançada ou a uma incapacidade 
física ou mental.

  
 

FAKTU SIRA
• Iha eleisaun ba Parlamentu Nasionál Timor-Leste, lista husi 
kandidatu tenke inklui pelu menus feto ida ba kada kandidatu 
3. Medida husi diskriminasaun pozitiva ne’e hodi fo insentivu ba 
partisipasaun politika husi feto sira (lei n.° 7/2011, husi 22 juñu, 
lei eleitoral ba parlamentu nasionál). 

• Dekreto-lei n.° 19/2008, husi 19 juñu, ne’ebé estabelese 
subsidiu apoiu ba ferik/katuas no defisiente sira, ne’ebé hela 
iha Timor-leste, harii medida diskriminasaun pozitiva ho 
fundamentu katak ema sira ne’e ladun iha kapasidade atu 
servisu tamba tinan boot ka inkapasidade fizika ka mentál. 

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 1.°e 2.°); piDCp (art. 26.°); CeDM (CeDaW); CieDr; CDC (arts. 2.º); CiDTM (arts. 7.º). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (3.°; 6.°, alínea j); 7.°, n.° 1; 17.°; 25.°, n.° 5; 26.°, n.° 2; 38.°, n.° 3; 39.°, n.° 3; 43.°, n.° 3; 45.°, n.° 2; 50.°, n.os 1 e 3; 59.°, n.° 2; 63.°, n.° 2; 65.°, n.° 
3, alínea b).; Cp (arts. 52.°, n.° 2, alínea e); 123.°; 124.°, alíneas h) e j); 135.°; 139.°, alínea e).
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o direito à igualdade perante da lei, significa que todas as pessoas 
devem ser tratadas de forma igual pela legislação dos países, ou 
seja, que todas as leis devem aplicar-se de forma igualitária e sem 
discriminação às pessoas que se encontrem no âmbito de jurisdição 
de um determinado estado, atribuindo-lhes os mesmos direitos e 
deveres. o direito à igualdade perante a lei significa também que a 
lei deve garantir a proteção de todas as pessoas, de forma igual e 
efetiva, contra qualquer tipo de discriminação. 

este direito é diferente da proibição de discriminação prevista 
no artigo 2.º da DuDH (ver não Discriminação), que proíbe a 
não discriminação em relação aos direitos humanos previstos na 
DuDH, enquanto o direito à igualdade perante a lei abrange toda a 
legislação aprovada pelos estados. no entanto, o conteúdo destes 
dois artigos é bastante semelhante e complementar.

nem todo o tratamento diferente por parte da lei deve ser 
considerado uma discriminação; a lei deve tratar de forma igual as 
pessoas que se encontram em situações iguais e de forma diferente 
as pessoas que se encontram em situações diferentes.

assim, a legislação pode tratar um grupo de pessoas de forma 
diferente se o fizer com base em critérios de diferenciação objetivos 
e razoáveis (nomeadamente no que respeita aos efeitos da medida) 
e com um propósito legítimo, por exemplo, para promover outros 
direitos humanos ou para diminuir ou eliminar uma discriminação. 
Deve garantir também que as diferenças no tratamento são 
proporcionais ao propósito da lei.

pelo contrário, a lei não pode tratar de forma menos favorável 
um determinado grupo de pessoas que se encontra em situação 
semelhante a todas as restantes, por motivos tais como a raça, a 
cor, o sexo, a língua, a religião, a opinião, a nacionalidade, a origem 
social, o património, o nascimento ou qualquer outro estatuto, pois 
tal é discriminatório (discriminação direta). 

são também discriminatórias as leis que tratem de forma igual 
pessoas que se encontram em situações diferentes, colocando-as 
em situação de desvantagem face a outras (discriminação indireta). 

acresce que o princípio da igualdade perante a lei implica muitas 
vezes que os estados adoptem legislação que trate algumas 
pessoas de modo diferente, com o objetivo de diminuir ou eliminar 
as situações de desigualdade em que estas pessoas se encontram 
(discriminação positiva). 

o direito à igualdade perante a lei refere-se também à igualdade na 
aplicação da lei, nomeadamente pelos tribunais, através dos direitos 
de acesso igual aos tribunais e de tratamento igual pelos tribunais. 
(ver recurso efectivo para as jurisdições nacionais competentes e 
Julgamento Justo, independente e imparcial).

Direitu ba igualdade iha lei, signifika katak ema hotu tenke hetan 
tratamentu hanesan iha lejislasaun husi país, nune’e, lei tenke aplika 
ho igualdade no labele iha diskriminasaun ba ema ne’ebé tuir 
jurisdisaun husi estadu ruma, no hetan devér no direitu hanesan. 
Direitu ba igualdade iha lei signifika mos katak lei tenke garante 
protesaun husi ema hotu, ho forma igual no efetiva, kontra 
diskriminasaun ruma. 

Direitu ne’e diferente husi proibisaun ba diskriminasaun ne’ebé 
hakerek iha artigu 2.º husi DuDH (haree la Diskriminasaun), ne’ebé 
bandu diskriminasaun kona ba direitu sira ne’ebé hakerek iha DuDH, 
no direitu ba igualdade iha lei inklui lejislasaun hotu ne’ebé aprova 
husi estadu. Maski nune’e, konteúdu husi artigu rua ne’e hanesan 
no komplementár. 

la’ós tratamentu diferente hotu husi lei mak konsidera diskriminasaun;
lei tenke haree hanesan ba ema ne’ebé iha situasaun hanesan ho la 
hanesan ba ema ne’ebé iha situasaun la hanesan. 

nune’e, lejislasaun bele haree ba grupu ida oin seluk karik bazeia ba 
kritériu diferensiasaun ne’ebé objetivu no razoável (liu liu kona ba 
efeitu husi media) no ho objetivu lejitimu, hanesan, hodi promove 
direitus umanus seluk ka hodi hamenus ka hapara diskriminasaun. 
Tenke garante mos katak diferensa tratamentu proporsionál ba 
objektivu lei rasik. 

Maibé, lei labele fo tratamentu la favorável ba grupu ida ne’ebé iha 
situasaun hanesan grupu seluk, bazeia ba rasa, jéneru, lian, relijiaun, 
opiniaun, nasionalidade, orijen sosiál, patrimóniu, naximentu, ka 
estatutu seluk tamba buat ne’e diskriminasaun (diskriminasaun 
direta). 

Konsidera mos nudar diskriminasaun lei sira ne’ebé haree hanesan 
ema ne’ebé iha situasaun la’ós hanesan no halo sira sai desvantajen 
kompara ho seluk (diskriminasaun indireta). 

no mos prinsipiu igualdade implika katak dala barak estadu sira 
aprova lejislasaun ne’ebé haree la hanesan ba ema, hodi hamenus 
ka hapara situasaun dezigualdade husi ema ne’e (diskriminasaun 
pozitiva). 

Direitu ba igualdade iha lei koalia mos kona ba igualdade iha 
aplikasaun ba lei, liu liu husi tribunál, liu husi direitu asesu hanesan 
ba tribunál no tratamentu hanesan husi tribunál. (haree rekursu 
efetivu ba Jurisdisaun nasionál Kompetente no Julgamentu Justu, 
independente no imparsial).

 

ATIVIDADE
1. Uma lei que proíba as mulheres de conduzirem um 
automóvel é um exemplo de: 
a) Discriminação direta b) Discriminação indireta

2. Uma lei define que ninguém pode entrar nas escolas 
públicas sem sapatos fechados. Várias crianças deixaram de 
ir à escola porque não têm sapatos. Esta lei é um exemplo de: 
a) Discriminação direta b) Discriminação indireta 
c) Discriminação positiva

 

AKTIVIDADE
1. Lei ne’ebé bandu feto hodi lori kareta hanesan ezemplu husi: 
a) Diskriminasaun direta b) Diskriminasaun indireta

2. Lei ida define katak ema tenke tama iha eskola públiku ho 
sapatu taka. Labarik balu la ba eskola tamba sapatu la iha. lei 
ne’e ezemplu husi:   
a) Diskriminasaun direta b) Diskriminasaun indireta 
c) Diskriminasaun pozitiva
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recUrso efetivo PArA As 
JUrisDições nAcionAis 

comPetentes  
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ARTIGO 8o  

Toda a pessoa tem direito a recurso efectivo para as júrisdições 
nacionais competentes contra os actos que violem os direitos 

fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 26o (ACESSO AOS TRIBUNAIS)

1. a todos é assegurado o acesso aos tribunais para defesa
dos seus direitos e interesses legalmente protegidos.

2. a justiça não pode ser denegada por insuficiência
de meios económicos.

reméDiU ne’ebé efetivU 
Hosi JUrisDisAUn 
nAsionÁl ne’ebé 

komPetente 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ARTIGU 8o  

ema hotu-hotu iha direitu ba remédiu ne’ebé efetivu ba hahalok 
sira ne’ebé viola direitu fundamentál ne’ebé nia hetan tiha ona hosi 

konstituisaun ka lei, hosi jurisdisaun nasionál ida ne’ebé kompetente.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 26o (ASESU BA TRIBUNáL SIRA)

1. ema hotu-hotu iha direitu atu bá tribunál hodi defende
sira-nia direitu no interese sira-ne’ebé lei fó protesaun ba.

2. labele nega justisa ba ema ida,
tanba de’it nia la iha kbiit osan nian.

 

FACTOS
• Em Timor-Leste existem 4 tribunais distritais (Díli, Baucau, 
oecussi e suai) e um Tribunal de recurso. Desde 2010, existem 
tribunais móveis que se deslocam às comunidades remotas 
para julgar os processos judiciais (http://www.tribunais.tl/). 
até Fevereiro de 2013, estes tribunais já tinham promovido 
audiências no âmbito de 88 processos (unDp press releases).

• Até novembro de 2012, não tinha sido desencadeado nenhum 
processo formal para fazer justiça relativamente aos crimes 
contra a humanidade e às violações flagrantes de direitos 
humanos cometidas em Timor-leste, entre 1975 e 1998 . 
em relação aos crimes de 1999, entre 2000 e 2010, foram 
condenadas 85 pessoas, 5 foram absolvidas e foram emitidos 
305 mandatos de captura contra pessoas que presumivelmente 
se encontram na indonésia (Joint statement by anTi (The 
Timor-leste national alliance for an international Tribunal) and 
amnesty international to commemorate 12. november 2012, 
and security sector reform Monitor: Timor-leste, CiGi).

• Entre 2002 e 2010 foram concedidos, em Timor-Leste, 198 
indultos presidenciais, muitos deles a autores de crimes contra 
a humanidade ocorridos em 1999, crimes ocorridos em 2006 
e ao atentado contra o presidente da república e o primeiro-
Ministro em 2008. (security sector reform Monitor: Timor-
leste, CiGi).

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Timor-Leste iha tribunál distritál 4 (Díli, Baucau, Oecussi 
no suai) no Tribunál rekursu ida. Hahu iha 2010, iha tribunál 
móvel ne’ebé ba to’o iha komunidade sira hodi halo julgamentu 
ba prosesu judisiál (http://www.tribunais.tl/). To’o Fevereiru 
2013, tribunál sira ne’e halo ona audiénsia kona ba prosesu 88 
(unDp press releases).

• To’o novembru 2012, seidauk hala’o prosesu formál ruma hodi 
haktuir justisa kona ba krime hasoru umanidade no violasaun 
sireitus umanus ne’ebé akontese iha Timor-leste, entre 1975 
no 1998. Kona ba krime sira husi 1999, entre 2000 no 2010, 
halo kondenasaun ba ema na’in 85, ema 5 hetan absolvidu, 
no hasai mandatu kapturasaun 305 ba ema ne’ebé karik 
hela iha indonéia (Joint statement by anTi (The Timor-leste 
national alliance for an international Tribunal) and amnesty 
international to commemorate 12. november 2012, and security 
sector reform Monitor: Timor-leste, CiGi).

• Entre 2002 no 2010, iha Timor-Leste, iha indultu prezidensiál 
198, balu ba autor sira husi krime hasoru umanidade iha 1999, 
balu ba krime ne’ebé akontese iha 2006 no atentadu kontra 
prezidente repúblika no primeiru-Ministru iha 2008. (security 
sector reform Monitor: Timor-leste, CiGi).

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH, de 10 de dezembro de 1948 (arts. 8.° e 10.°); piDCp (arts. 2.º, 6.º, 9.º, 13.º e 14.°); CeDM (CeDaW) (arts. 2.º e 3.º), CiDTM (arts. 18.º, 19.º, 
22.º e 23.º); CDC (arts. 2.º, 3.º, 4.º, 19.º, 20.º, 32.º e 37.º); CCT (art. 14.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 118.° e ss.; 135.º); Cpp; CpC.
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o direito ao recurso efetivo para as jurisdições nacionais 
competentes significa que sempre que os direitos humanos sejam 
violados as vítimas têm o direito de, em condições de igualdade, 
recorrer aos órgãos competentes e obter uma reparação célere, 
apropriada e efetiva pelos danos ou prejuízos sofridos. este direito 
é também conhecido por acesso à justiça.

a vítima de uma violação de direitos humanos pode ser uma pessoa 
ou um grupo de pessoas e os autores da violação podem ser pessoas 
ou instituições, incluindo os próprios estados.

os estados têm a obrigação de adotar medidas adequadas à reparação 
dos danos sofridos pelas vítimas de violações dos direitos humanos, 
nomeadamente através da responsabilização dos autores das violações. 
Têm também a obrigação de garantir o cumprimento dessas medidas.

as medidas de reparação devem ser proporcionais à gravidade das 
violações e ao dano sofrido, e são determinadas de acordo com o 
previsto na legislação dos estados, podendo incluir:

- medidas de restituição da situação em que a vítima se encontrava 
antes da violação do direito, sempre que possível;

- indemnização, apropriada e proporcional à gravidade da violação e 
às circunstâncias de cada caso, para compensar danos que possam ser 
avaliados economicamente, nomeadamente, danos físicos ou mentais, 
danos morais, oportunidades perdidas (por exemplo, nos domínios do 
emprego, da educação e dos benefícios sociais) e prejuízos materiais;

- medidas de reabilitação, através de assistência médica e psicológica, 
serviços jurídicos e sociais;

- medidas de satisfação, tais como a busca de pessoas desaparecidas 
e do corpo de pessoas assassinadas, bem como sanções judiciais 
(pena de prisão ou multa) e/ou administrativas contra as pessoas 
responsáveis pelas violações; e

- garantias de não repetição das violações, como por exemplo, 
a aprovação ou alteração de legislação, a educação para os direitos 
humanos e o reforço da independência do poder judicial.

no âmbito do direito de recorrer para as jurisdições nacionais 
competentes, assume especial importância o direito de recurso 
efetivo para os tribunais nacionais, uma vez que são os órgãos 
competentes para promover a grande maioria das medidas de 
reparação, nomeadamente condenar os autores de violações de 
direitos humanos a indemnizar a vítima, a repor a sua situação 
e/ou a cumprir uma pena de prisão. 

o direito ao recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes 
não pode ser negado e apenas pode ser parcialmente restringido 
em caso de emergência pública que ameace a existência do próprio 
estado . a inexistência de reparação efetiva pode gerar um clima 
de impunidade. os estados devem adotar garantias para que, por 
exemplo, a prescrição, a amnistia e as imunidades não sejam usadas 
de forma abusiva, encorajando ou contribuindo para a impunidade.

os tribunais e os órgãos de supervisão internacionais só podem atuar 
caso os estados não cumpram o seu papel. 

Direitu ba remédiu efetivu husi jurisdisaun nasionál kompetente 
signifika katak, bainhira hala’o violasaun ba direitus umanus ruma, 
vitima iha direitu, ho kondisaun igualdade, hatama rekursu ba 
órgaun sira ne’ebé kompetente no hetan reparasaun lalais, ne’ebé 
apropriadu no efetivu, kona ba danu ka prejuizu sira ne’ebé sira 
hetan. Direitu ne’e bolu mos asesu ba justisa.

Vítima husi violasaun direitus umanus bele ema ka grupu ida no 
autor ba violasaun ne’e bele ema ka instituisaun, inklui estadu rasik. 

estadu sira iha obrigasaun hodi hola medida sira ne’ebé adekuadu 
ba reparasaun ba danu ne’ebe vitima sira husi violasaun direitus 
umanus simu, liu liu, liu husi responsabilizasaun husi autor sira husi 
violasaun. sira iha mos obrigasaun hodi garante kumprimentu ba 
medida sira ne’e. 

Medida reparasaun tenke proporsionál ba gravidade husi violasaun 
no danu ne’ebé hetan no determina tuir saida mak hakerek iha 
lejislasaun husi estadu sira no bele inklui: 

- medida restituisaun husi situasaun ne’ebé vitima iha molok 
akontese violasaun ba direitu, bainhira bele;

- indemnizasaun, ne’ebé apropriada no proporsionál ba gravidade 
husi violasaun no sirkunstánsia husi kazu ida idak, hodi fo 
kompensasaun ba danu sira ne’ebé bele iha avaliasaun ekonómika, 
liu liu danu fiziku ka mentál, danu morál, oportunidade ne’bé lakon 
(ezemplu, kona ba servisu no benefisiu sosiál sira) no prejuizu 
materiál sira);

- medida reabilitasaun, liu husi asisténsia médika no psikolójika, 
servisu juridiku no sosiál; 

- medida satisfasaun, hanesan buka ema ne’ebé lakon ka mate ruin 
husi ema ne’ebé hetan oho no mos sansaun judisiál (pena prizaun 
ka multa) no/ka administrativa kontra ema ne’ebé responsável ba 
violasaun; no

- garantia la repetisaun husi violasaun sira, hanesan, aprovasaun ka 
alterasaun husi lejislasaun, edukasaun ba direitus umanus no reforsu 
husi interdependénsia husi podér judisiál.

iha âmbitu direitu atu rekorre ba jurisdisaun nasionál sira ne’ebé 
kompetente, importante mak direitu rekursu efetivu ba tribunál 
nasionál sira, tamba sira mak órgaun ne’ebé kompetente atu halo 
promosaun ba medida reparasaun, liu liu halo kondenasaun ba autór sira 
husi violasaun direitus umanus hodi sira selu indemnizasaun ba vitima, 
halo situasaun hanesan (repozisaun) no/ka kumpre pena prizaun. 

Direitu ba rekursu efetivu ba jurisdisaun nasionál kompetente sira 
labele bandu no bele halo restrisaun parsiál deit karik iha emerjénsia 
públika ne’ebé halo ameasa ba estadu. Katak la iha reparasaun 
efetiva bele halo klima impunidade. estadu tenke haktuir garantia 
hodi preskrisaun, amnistia no imunidade la uza demais tamba ida 
ne’e bele reforsu ka insentivu ba impunidade. 

Tribunál no órgaun supervizaun internasionál bele deit halo asaun 
bainhira estadu la hala’o ninia knaar. 

 

ATIVIDADE
1. Que tipo de medida de reparação tem como objetivo 
compensar a vítima de violação de direitos humanos pelos 
danos sofridos? a) Indemnização b) Garantias de não repetição 
c) Medidas de satisfação 

2. Compete ao Governo condenar os autores de violações de 
direitos humanos a indemnizar a vítima, a repor a sua situação 
e/ou a cumprir uma pena de prisão. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Medida reparasaun tipu saida mak iha objetivu fo 
kompensasaun kona danu ne’ebé vitima husi violasaun 
direitus umanus hetan? a) Indemnizasaun b) Garantia la 
repetisaun c) Medida satisfasaun

2. Kompete ba Governu halo kondensaun ba autor husi 
violasaun direitus umanus no obriga atu fo indemnizasaun 
ba vitima, halo repozisaun ba situasaun no/ka kumpre pena 
prizaun. a) Loos b) Lae
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Proibição De Prisão, 
Detenção oU eXÍlio 

ArbitrÁrio
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 9o  

ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 30o (DIREITO à LIBERDADE, SEGURANçA
E INTEGRIDADE PESSOAL)

(…) 2. ninguém pode ser detido ou preso senão nos termos 
expressamente previstos na lei vigente, devendo sempre a detenção ou 
a prisão ser submetida à apreciação do juiz competente no prazo legal.

3. Todo o indivíduo privado de liberdade deve ser imediatamente 
informado, de forma clara e precisa, das razões da sua detenção 
ou prisão, bem como dos seus direitos, e autorizado a contactar 

advogado, directamente ou por intermédio de pessoa
de sua família ou de sua confiança. (…)

ArtIgo 33o (HABEAS CORPUS)

1. Toda a pessoa ilegalmente privada da liberdade tem direito
a recorrer à providência do habeas corpus.

2. o habeas corpus é interposto, nos termos da lei, pela própria
ou por qualquer outra pessoa no gozo dos seus direitos civis.

3. o pedido de habeas corpus é decidido pelo juiz no prazo
de oito dias em audiência contraditória.

ProibisAUn bA DADUr 
DetensAUn

kA eZÍliU ArbirU 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 9o  

labele submete ema ida ba dadur arbiru, detensaun ka ezíliu.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 30o (DIREITU BA LIBERDADE, SEGURANSA
NO INTEGRIDADE EMA IDAIDAK NIAN)

(…) 2. labele kaer ka dadur ema ida, wainhira hahalok ne’e la tuir 
dalan ne’ebé hakerek tiha ona iha lei ne’ebé hala’o daudaun
nia laran, tenki hato’o beibeik detensaun eh dadur ema ne’e

nian ba juís ne’ebé iha kbiit atu haree iha prazu legál nia laran.

3. ema hotu ne’ebe lakon nia liberdade tenke simu kedas informasaun 
loloos no momoos konaba razaun tan sá nia dadur eh tama iha kadeia 
no mós nia direitu saida, no hetan lisensa atu ko’alia rasik ho advogadu 

eh hosi nia maluk eh ema ida-ne’ebé nia laran-metin ba. (…)

ArtIgU 33o (HABEAS CORPUS)

1. ema idaidak ho nia liberdade rasik iha direitu
atu hetan providénsia husi habeas corpus.

2. Habeas Corpus maka dalan klaran (interposto), tuir lei haruka,
ba an rasik eh hosi ema seluk ruma ne’ebé iha direitu sivíl tomak.

3. Juís de’it maka hakotu-lia atu ema bele hetan habeas corpus iha 
loron ualu nia laran, wainhira nia rona razaun husi sorin rua hotu.

 

FACTOS
• Em 2011, a população prisional em Becora e Gleno era de 
180 reclusos, dos quais 98 aguardavam julgamento em prisão 
preventiva. (Timor-leste em números 2011)

• De acordo com dados do International Centre for prison 
studies, em 2006, 71% da população prisional em Timor-Leste 
era composta por pessoas que aguardavam julgamento em 
prisão preventiva. em 2012, esta percentagem já tinha baixado 
para 33%, demonstrando um maior respeito pela regra segundo 
a qual a prisão antes do julgamento é uma medida excepcional.

  
 

FAKTU SIRA
• Iha 2011, iha prizaun Becora no Gleno iha dadur na’in 180, 
no na’in 98 hein hela julgamentu iha prizaun preventivu. 
(Timor-leste tuir númeru 2011)

• Tuir dadus husi International Centre for prison studies, iha 
2006, 71% husi dadur iha Timor-Leste mak ema ne’ebé hein 
julgamentu iha prizaun preventivu. iha 2012, persentajen ne’e 
tun ba 33%, no ida ne’e hatudu respeitu ba regra ne’e dehan 
katak prizaun molok julgamentu hanesan medida exesaun. 

Direito Internacional / Direitu Internasional :DuDH, de 10 de dezembro de 1948 (arts. 1.°, 2.°, 5.°, 7.° e 11.°); piDCp (arts. 2.°, 5.°, 7.°, 9.°, 14.°); CieDr (art. 5.º); CDC (art. 37.º); CDpD (art. 
14.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 23.°; 24.°; 29.°; 31.°; 32.°; 33.°; 34.°; 96.°, n.° 1, alínea a); 156.°, n.° 1, alínea b)); Cpp (arts. 58.º a 65.º, 110.º, 186.º a 207.º e 217.º a 
223.º); Cp (arts. 59.º a 74.º); Dl n.° 4/2006, de 1 de março (regimes especiais no Âmbito processo penal para Casos de Terrorismo, Criminalidade de Violenta ou altamente organizada).
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a prisão, a detenção e o exílio são formas de privação da liberdade 
uma vez que impedem a liberdade física das pessoas, ou, no caso 
do exílio, a liberdade de circulação (ver liberdade e igualdade em 
Dignidade e Direitos e liberdade de Circulação). por isso, ninguém 
pode ser sujeito, de forma arbitrária, a prisão, detenção ou exílio.

Geralmente, cumpre pena de prisão a pessoa que foi condenada 
por um crime, enquanto que a detenção ou a prisão preventiva 
acontecem antes da condenação, quando a pessoa é suspeita de um 
crime. o exílio é a mudança forçada de local de residência da pessoa 
para outro local.

a prisão e a detenção representam as formas mais comuns de os 
estados prevenirem e lutarem contra a criminalidade e manterem a 
segurança interna. por isso, esta proibição de privação da liberdade 
não é absoluta (como nos casos das proibições da tortura e da 
escravatura) mas sim condicional: os estados podem prender ou 
deter pessoas apenas nos casos previstos na lei e desde que não 
o façam de forma arbitrária (ou seja, um modo manifestamente 
desproporcional, injusto ou imprevisível, tendo em conta as 
circunstâncias do caso).

os estados têm a obrigação de definir os casos em que pode haver 
privação da liberdade, os procedimentos aplicáveis e as medidas 
que podem ser tomadas pelos Tribunais em caso de detenção ou 
prisão ilegal. a detenção e a prisão só devem acontecer quando haja, 
respetivamente, a suspeita fundada (indícios) ou a condenação por 
um crime. o direito internacional proíbe a prisão ou detenção para 
qualquer caso de incumprimento de uma obrigação contratual.

a pessoa detida tem o direito a ser informada imediatamente, 
numa língua que compreenda, sobre as razões da sua detenção, 
de modo a poder defender-se. Tem também direito a conselhamento 
jurídico, e a ter acesso a um advogado à sua escolha, no prazo 
máximo de 48 horas a contar da detenção, devendo o estado 
facultar gratuitamente um advogado, caso a pessoa não disponha 
de rendimentos para contratar um. a comunicação entre a pessoa 
detida e o seu advogado deve decorrer de forma confidencial e livre 
de qualquer controlo, não podendo o estado intrometer-se nesta 
comunicação ou exercer censura. 

após a detenção, a pessoa deve ser presente ao juiz dentro de um 
prazo razoável. Caso tal não aconteça, a pessoa deve ser libertada. 
o juiz pode confirmar a necessidade de a pessoa continuar detida a 
aguardar julgamento (prisão preventiva). Tal deve acontecer apenas 
em casos excepcionais, nomeadamente quando exista o perigo 
de a pessoa fugir ou se a detenção for necessária para garantir o 
sucesso da investigação criminal (por exemplo, se houver perigo 
de destruição de provas).

Toda a pessoa detida ou presa tem direito de pedir ao Tribunal 
para verificar a legalidade da prisão ou detenção (habeas corpus). 
Caso o Tribunal conclua pela ilegalidade, a pessoa deve ser libertada 
imediatamente e tem o direito a pedir uma indemnização. no 
processo de habeas corpus o Tribunal não se pronuncia sobre a 
culpa ou inocência da pessoa, verificando apenas se a pessoa está 
presa ou detida de acordo com o previsto na lei. por isso, quando 
um pedido de habeas corpus é decidido favoravelmente pelo Tribunal, 
isso não significa o fim do processo criminal contra a pessoa.

as pessoas detidas ou presas não podem ser sujeitas a tortura, 
tratamentos cruéis ou degradantes (ver proibição da Tortura).

Dadur, detensaun no eziliu hanesan forma privasaun ba liberdade 
tamba ida ne’e hakotuk liberdade fizika husi ema ka iha kazu eziliu 
liberdade movimentu (haree liberdade no igualdade iha Dignidade 
no Direitu liberdade Movimentu). nune’e, ema ruma labele sujeitu 
arbiru ba prizaun, detensaun ka eziliu. 

ema tuir pena prizaun tamba hetan kondenasaun ba krime ne’ebé 
sira halo, no detensaun ka prizaun preventivu akontese molok 
kondenasaun, bainhira ema hanesan suspeitu ba krime. 
eziliu hanesan mudansa forsadu, husi fatin rezidénsia husi ema ida 
ba fatin seluk. 

prizaun no detensaun hanesan forma komún hodi estadu prevene 
no luta hasoru krime no mantein seguransa internu. nune’e privasaun 
husi liberdade ne’e la’os absoluta (hanesan proibisaun ba tortura no 
eskravatura) maibé kondisionál: estadu sira bele kaer ema iha kazu 
sira ne’ebé hakerek iha lei bainhira la halo nune’e arbiru (iha maneira 
ne’ebé la proporsionál, la justu ka imprevizivél, haree ba sirkunstánsia 
husi kazu). 

estadu sira iha obrigasaun hodi define kazu iha ne’ebé bele iha 
privasaun husi liberdade, prosedimentu ne’ebé tenke tuir no medida 
ne’ebé tenke hola husi Tribunál bainhira akontese prizaun ka 
detensaun ne’ebé la legál. Detensaun no prizaun akontese bainhira 
iha suspeita ho fundamentu (indisiu) ka kondenasaun ba krime. 
Direitu internasionál bandu prizaun ka detensaun ba kazu ruma husi 
inkumprimentu ba obrigasaun kontratuál. 

ema ne’ebé hetan detensaun iha direitu atu hetan informasaun 
kedas, iha lian ne’ebé nia komprende, kona ba razaun husi detensaun, 
hodi nia bele halo defeza. iha direitu mos ba akonsellamentu juridiku 
no tenke asesu ba advogadu ne’ebé nia hilii, iha prazu másimu oras 
48 sura husi detensaun, no estadu tenke fo advogadu (ne’ebé sira la 
selu) karik ema la iha osan atu selu advogadu. Komunikasaun entre 
dadur no advogadu tenke hala’o konfidensiál no la hetan kontrolu, 
no estadu labele tama iha komunikasaun ne’e no labele halo sensura. 

liu detensaun, ema tenke hasoru juis iha prazu ne’ebé razoável. Karik 
ida ne’e la akontese ema tenke hetan libertasaun. Juis bele konfirma 
nesesidade hodi ema kontinua nafatin iha prizaun preventiva hodi 
hein julgamentu. ida ne’e bele akontese deit iha kazu exesaun liu liu 
bainhira iha perigu katak ema bele halai ka detensaun nesesáriu hodi 
garante susesu husi investigasaun kriminál (ezemplu, karik iha perigu 
destruisaun ba provas). 

ema hotu ne’ebé hetan detensaun ka prizaun iha direitu atu husu ba 
Tribunál hodi haree ba legalidade ba prizaun ka detensaun (habeas 
corpus). Karik Tribunál hola konkluzaun katak iha ilegalidade, ema
tenke hetan libertasaun kedas no iha direitu atu hetan indemnizasaun. 
iha prosesu habeas corpus Tribunál la koalia kona ba inosente ka 
kulpadu husi ema, no haree deit kona ba prizaun ka detensaun 
tuir lei ka lae. nune’e bainhira habeas corpus hetan desizaun simu 
ka hatan husi Tribunál, ida ne’e la signifika katak hakotu prosesu 
kriminál ne’ebé ema ne’e iha.

ema ne’ebé iha detensaun ka prizaun la bele sujeitu ba tortura, 
tratamentu kruél ka degradante (haree proibisaun ba Tortura).

 

ATIVIDADE
1. Quando o detido se encontra com o seu advogado deve 
estar presente um agente da polícia para anotar o conteúdo 
da sua conversa. a) Verdadeiro b) Falso

2. O processo de habeas corpus serve para provar que a pessoa 
é inocente. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Bainhira dadur hasoru nia advogadu, polisia ida tenke tuir 
hamutuk hodi hakerek saida mak sira koalia. a) Loos b) Lae

2. Prosesu habeas corpus uza hodi fo prova katak ema ne’e 
inosente (la kulpadu). a) Loos b) Lae
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JUlgAmento JUsto, 
inDePenDente e imPArciAl

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 10o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 119o (INDEPENDêNCIA)

os tribunais são independentes e apenas estão sujeitos
à Constituição e à lei.

ArtIgo 31o (APLICAçãO DA LEI CRIMINAL)

1. ninguém pode ser submetido a julgamento senão
nos termos da lei.

HetAn JUlgAmentU JUstU,
inDePenDente no imPArsiAl 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 10o  

ema hotu iha direitu hanesan atu hetan audiénsia ida ne’ebé
justu no nakloke ba públiku hosi tribunál ida ne’ebé independente

no imparsiál, atu hakotu kona-ba ninia direitu no obrigasaun 
no akuzasaun kriminál ruma ne’ebé foti hasoru nia. 

constitUição DA rDtl

ArtIgU 29o (INDEPENDéNSIA)

Tribunál sira independente no sira sei halo tuir de’it lei-inan
no lei-oan sira haruka.

ArtIgU 31o (HALA’o LEI KrIME nIAn)

1. labele lori ema ida bá julgamentu wainhira lei-oan la haruka.

 

FACTOS
• De acordo com o relatório “The Justice system of Timor-leste: 
an independent Comprehensive needs assessment”, de 2009, 
promovido pela unMiT, a situação de Timor-leste no que respeita 
à independência do poder judicial era problemática. Diz o mesmo 
relatório que, apesar de os juízes agirem de forma independente 
nos processos em que intervêm, a independência do sistema 
judicial não era reconhecida na sua plenitude por outros atores 
estaduais. a título de exemplo, o relatório indica o caso da 
libertação, por ordem de um membro do Governo, em 2009, de 
Maternus Bere, acusado de crimes contra a humanidade, que se 
encontrava em prisão preventiva por ordem do tribunal.

• Em Timor-Leste, o Tribunal só pode restringir a publicidade 
do julgamento, parcial ou totalmente, se as circunstâncias 
concretas do caso o aconselharem, como forma de preservar 
outros valores, nomeadamente a moral pública e a dignidade 
humana. por exemplo, nos processos por crime sexual contra 
menores de 18 anos, os actos processuais decorrem em regra
com exclusão da publicidade (artigo 76.º do Código do 
processo Civil).

   

FAKTU SIRA
• Tuir relatóriu “The Justice system of Timor-leste: an 
independent Comprehensive needs assessment”, husi 2009, 
husi unMiT, situasaun husi Timor-leste kona ba independénsia 
husi poder judisiál hanesan problema ida. relatóriu ne’e 
hakerek katak maski juís sira halo atuasaun independente iha 
prosesu ne’ebé sira tama, independénsia husi sistema judisiál 
la hetan rekoñesimentu tomak husi atór estaduál sira seluk. 
Hanesan ezemplu, relatóriu hatudu kazu libertasaun, liu husi 
orden husi membru Governu, iha 2009, husi Maternus Bere, 
ne’ebé akuzadu husi krime hasoru umanidade, ne’ebé iha 
prizaun preventiva liu husi ordén tribunál. 

• Iha Timor-Leste, Tribunal bele deit restrisaun ba publisidade 
julgamentu, parsiál ka totál, karik sirkunstánsia sira hatudu 
dalan ne’e, hodi halo prezervasaun ba valór sira seluk, liu liu 
kona ba morál públika no dignidade umana. nudar ezemplu, 
iha prosesu sira kona ba krime seksuál hasoru labarik ho 
tinan la to’o tinan 18, atu prosesuál sira tuir regra eskluzaun 
publisidade (artigu 76.º husi Kódigu prosesu sivil).

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (artigos 7.º a 11.º); piDCp (artigos 14.º e 15.º); CDC (art. 40.º); CDpD (art. 13.º). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (artigos 26.º, 69.º, 118.º, 119.º, 121.º e 122º); CpC (artigos 8.º, 9.º, 87.º a 104.º); Cpp (artigos 38.º, 46.º, 75.º, 76.º, 82.º, 246.º, 247.º e 281.º).
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o direito a um julgamento justo é um direito absoluto que não 
pode ser sujeito a nenhuma restrição. este direito, inclui um conjunto 
de garantias com vista a assegurar a correta administração da 
justiça pelos tribunais e o respeito pela lei e pelos direitos das 
pessoas sujeitas a julgamento. estas garantias são, nomeadamente, 
a igualdade de armas, a publicidade do julgamento e da audiência, 
a independência, imparcialidade e competência dos tribunais e a 
presunção de inocência (ver presunção de inocência).

a igualdade de armas significa que as partes num julgamento 
(autor e réu ou acusação e defesa) devem ser tratadas de forma 
igual pelos tribunais, sem discriminação de qualquer espécie, tendo 
a mesma oportunidade de apresentar o seu caso e não devendo 
nenhuma delas gozar de qualquer vantagem relativamente à outra.

a publicidade do julgamento e da audiência significa que ambos 
devem ser públicos, ou seja, em princípio devem estar acessíveis não 
só às partes mas também ao público em geral. assim, a audiência
deve, em regra, ser conduzida oralmente e em local aberto ao público
e a sentença deve ser pronunciada oralmente pelo tribunal e/ou ser 
publicada. a publicidade da audiência assegura a transparência do 
processo, constituindo uma importante salvaguarda do interesse 
individual e da sociedade em geral. em determinadas circunstâncias 
definidas na lei, é possível restringir a publicidade da audiência 
(por exemplo, quando tal seja necessário para preservar a moral, 
a ordem pública ou a segurança nacional).

a independência dos tribunais é garantida quando o exercício 
das funções judiciais não está sujeito a quaisquer influências, 
nomeadamente dos outros poderes (legislativo e executivo), dos 
meios de comunicação social, de partidos políticos ou de outros 
grupos ou pessoas. o juiz deve conduzir, dirigir e decidir os 
processos de acordo com a lei tendo em conta as circunstâncias 
do caso concreto, não podendo receber quaisquer ordens, 
instruções ou sugestões exteriores. a independência dos tribunais 
é, designadamente, garantida através de regras sobre a promoção, 
suspensão, transferência e cessação de funções dos juízes, que 
impeçam a interferência de outros poderes no poder judicial.

a imparcialidade dos tribunais significa que estes devem conduzir, 
dirigir e decidir os processos de forma isenta. isto significa que:

- os juízes não podem ser influenciados por preferências pessoais 
ou preconceitos sobre o caso, nem agir de forma a beneficiar 
indevidamente uma das partes em detrimento da outra;

- os juízes não podem decidir causas em que já tenham tido 
algum envolvimento anterior, quando tenham alguma relação 
com alguma das partes, ou quando tenham uma relação pessoal 
na causa.

a lei deve prever a existência e a competência dos tribunais, ou seja, 
deve definir claramente que tribunal deve julgar que casos (tendo em 
conta , por exemplo, a matéria, o local, o valor da causa). Deve também 
garantir que o recurso aos tribunais é feito em condições de igualdade 
e sem discriminação. isto significa que todas as pessoas, sem exceção, 
podem aceder aos tribunais e são responsáveis perante os tribunais. 
significa também que não devem ser criados tribunais diferentes 
para diferentes grupos de pessoas. o estabelecimento de tribunais 
especiais para pessoas de determinada categoria, tais como os militares, 
permanece uma questão controversa. os tribunais militares devem 
apenas julgar ofensas militares que não constituam violações dos 
direitos humanos e devem julgar exclusivamente militares.

Direitu ba julgamentu justu hanesan direitu absolutu ne’ebé labele 
sujeitu ba restrisaun. Direitu ne’e inklui konjuntu husi garantia hodi 
garante administrasaun di’ak ba justisa husi tribunál no respeitu ba 
lei no direitu husi ema ne’ebé tuir julgamentu. Garantia sira ne’e, 
liu liu igualdade armas, publisidade husi julgamentu no audiênsia, 
independênsia, imparsialidade no kompetênsia husi tribunál no 
prezunsaun inosénsia (haree prezunsaun inosênsia).

Igualdade armas signifika katak parte sira iha julgamentu (autor no 
réu ka akuzasaun no defeza) tenke hetan tratamentu hanesan husi 
tribunál, no la iha diskriminasaun ruma, no iha oportunidade hodi 
aprezenta nia kazu no la iha vantajen ruma kona ba parte seluk. 

Publisidade husi julgamentu no audiênsia signifika katak rua ne’e 
tenke públiku, nune’e, tenke asesivel ba parte sira no ba públiku jerál. 
nune’e, audiênsia tenke, hala’o oralmente iha fatin ne’ebé loke ba 
públiku no sentensa tenke fo sai ho lian husi tribunál no/ka hetan 
publikasaun. publisidade husi audiénsia garante transparénsia husi 
prosesu no importante atu garante husi interese individuál no husi 
sosiedade. iha sirkunsánsia balu ne’ebé define iha lei, bele halo 
restrisaun ba publisidade audiénsia (ezemplu, bainhira nesesáriu 
hodi fo prezervasaun ba morál, orden públika ka seguransa nasionál).

Independênsia husi tribunál garante bainhira ezersisiu husi 
funsaun judisiál sira la sujeitu ba influénsia ruma, liu liu husi podér 
seluk (lejislativu no ezekutivu), husi meiu komunikasaun sosiál, 
partidu politiku ka grupu ka ema seluk. Juis tenke hala’o, dirije no 
deside prosesu tuir lei haree ba sirkunstánsia husi kazu, no labele 
simu ordens, intrusaun ka sujestaun husi liur. independénsia husi 
tribunál sira garante liu husi regra kona ba promosaun, suspensaun, 
transferénsia no sesasaun husi funsaun husi juis sira, ne’ebé taka dala 
ba interferénsia husi poder seluk iha poder judisiál. 

Imparsialidade husi tribunál signifika katak sira tenke hala’o, 
dirije no deside prosesu ho izensaun. ida ne’e signifika katak: 

- juis sira labele hetan influénsia husi preferénsia pesoál ka 
prekonseitu kona ba kazu, no labele hala’o hodi fo benefisiu 
ba parte ida;

- juis sira labele deside kauza ne’ebé sira iha ona envolvimentu 
ruma, bainhira sira relasaun ho parte ruma, ka bainhira sira iha 
relasaun pesoál ho kazu. 

lei tenke hakerek kona ba ezisténsia no kompeténsia husi tribunál 
sira, nune’e, tenke define loloos tribunál ne’ebé mak halo julgamentu 
ba kazu ida idak (haree ba matéria, lokál no valór). Tenke garante 
mos katak rekursu ba tribunál tenke halo ho igualdade no la iha 
diskriminasaun. ida ne’e signifika katak ema hotu, la iha exesaun, 
bele asesu ba tribunál no responsábel ba tribunál. signifika mos 
tenke harii tribunál ketak ba grupu ketak. sei iha kontroversia kona 
ba atu harii tribunál espesiál ba ema ho kategoria ketak hanesan 
militár sira. Tribunál militár tuir loloos halo deit julgamentu ba ofensa 
militár ne’ebé la’ós violasaun ba direitus umanus no tenke halo 
julgamentu ba militár sira deit. 

 

ATIVIDADE
1. O Parlamento Nacional pode dar instruções aos juízes? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

2. Um juiz pode julgar o caso do seu filho? a) Sim b) Não

3. Só a vítima é que tem direito a recorrer da decisão judicial? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

 

AKTIVIDADE
1. Parlamentu Nasionál bele fo instrusaun ba juis? 
a) Loos b) Lae c) Dala balu

2. Juis bele halo julgamentu ba nia oan rasik?
a) Loos b) Lae c) Dala balu

3. Vitima deit mak iha direitu atu rekursu husi desizaun 
judisiál? a) Loos b) Lae c) Dala balu
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PresUnção De inocênciA
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 11o  

1. Toda a pessoa acusada de um acto 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 lhe sejam asseguradas.

2. ninguém será condenado por acções ou omissões que, 
no momento da sua prática, não constituíam acto 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 acto delituoso foi cometido.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 34o (GARANTIAS DE PROCESSO CRIMINAL)

1. Todo o arguido se presume inocente até
à condenação judicial definitiva.

2. o arguido tem o direito de escolher defensor e a ser assistido 
por ele em todos os actos do processo, determinando a lei os casos 

em que a sua presença é obrigatória.

3. É assegurado a qualquer indivíduo o direito inviolável
de audiência e defesa em processo criminal.

4. são nulas e de nenhum efeito todas as provas obtidas mediante 
tortura, coacção, ofensa à integridade física ou moral e intromissão 

abusiva na vida privada, no domicílio, na correspondência ou
em outras formas de comunicação.

ArtIgo 34o (APLICAçãO DA LEI CRIMINAL)

(...) 2. ninguém pode ser julgado e condenado por um acto que não 
esteja qualificado na lei como crime no momento da sua prática, 
nem sofrer medida de segurança cujos pressupostos não estejam 

expressamente fixados em lei anterior. (...)

4. ninguém pode ser julgado e condenado mais
do que uma vez pelo mesmo crime.

5. a lei penal não se aplica retroactivamente, a menos
que a nova lei beneficie o arguido. (...)

inosente to HetAn 
konDenAsAUn

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 11o  

1. ema hotu-hotu ne’ebé hetan akuzasaun kona-ba violasaun ba lei, iha 
direitu atu ita konsidera nafatin ema ne’e nu’udar sala-laek to’o tempu 

prosesu tribunal ne’ebé nakloke ba públiku hatudu ona ninia sala, 
iha ne’ebé nia hetan garantia ne’ebé presiza atu defende nia an.

2. laiha ema ida mak bele hetan kondenasaun ba hahalok ka omisaun 
ne’ebé la konstitui hahalok hasoru lei, tuir lei nasionál ka internasionál, 

iha momentu ne’ebé nia halo hahalok ne’e. nune’e mós,
labele fó kastigu ida ne’ebé todan liu kastigu ida ne’ebé

nia tenke hetan bainhira nia halo sala ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 34o (GARANTIA BA PROSESU KRIME NIAN)

1. akuzadu hotu-hotu sei nu’udar inosente nafatin to’o
wainhira juís hakotu-lia judisiál katak nia sala duni.

2. akuzadu iha direitu atu hili nia defensór atu tau matan ba
nia iha hahalok hotu-hotu iha prosesu laran, no lei mak sei 
hakotu kona-ba kazu ruma ne’ebé defensór tenke iha oin.

3. ema hotu-hotu iha direitu atu rona no atu defende
nia an iha prosesu krime nia laran.

4. prova hotu-hotu la iha folin no la iha efeitu wainhira hetan hosi 
tortura, obriga husi ema seluk, hahalok aat ba integridade fízika eh 
morál no intromisaun abuzivu iha vida particular no iha uma hela-

fatin, korrespondénsia eh iha forma seluk komunikasaun nian.

ArtIgU 31o (LEI KRIMINáL NIA APLIKASAUN)

(…) 2. ema ida labele hasoru julgamentu no hetan kondenasaun 
tanba atu ne’ebé lei la konsidera krime iha momentu ne’ebé 
nia pratika atu ne’e, no hetan medida ba seguransa ne’ebé 
nia presupostu la fiksa hela espresamente iha lei anteriór.

3. labele aplika pena ka medida ba seguransa ne’ebé lei seidauk 
prevee espresamente iha momentu ne’ebé ajente pratika krime.

4. ema ida labele hasoru julgamentu no hetan
kondenasaun liu dalaida tanba krime ida.

5. lei penál labele aplika ba kotuk, salvu kuandu lei foun
ne’e benefisia arguidu. (…)

 

FACTOS
• Em Timor-Leste, a Defensória Pública, que conta atualmente 
com 23 defensores, presta assistência jurídica, judicial e 
extrajudicial, às pessoas que não possuam meios económicos 
que lhes permitem suportar as despesas com advogado. 
(estatuto da Defensoria pública e http://www.defensoria.gov.tl/)

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Timor-Leste, Defensoria Públika, iha defensór 23, fo 
asisténsia juridika, judisiál no estra judisiál ba ema ne’ebé la iha 
kapasidade hodi selu ba advogadu. (estatutu husi Defensoria 
públika no http://www.defensoria.gov.tl/)

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 5.º); piDCp (art. 7); CCT e 
protocolo Facultativo; estatuto de roma. Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl 
(art. 25.º n.º 5 e 30.º); Cp (arts. 123.° e ss, 167.° a 169.º) CpC (arts. 110 a 111.º).
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Todas as pessoas são inocentes até prova em contrário. esta afirmação 
significa que toda a pessoa que seja acusada de uma infração criminal 
tem o direito à presunção de inocência. assim, nos processos criminais, 
é a acusação (o estado) que tem que recolher e apresentar provas 
suficientes para convencer o juiz de que o arguido é culpado. 

a presunção de inocência deve manter-se não só durante o julgamento 
mas também antes deste, durante a investigação criminal. Durante 
o julgamento devem evitar-se pré-julgamentos relativamente ao 
desfecho do processo judicial e deve evitar-se a utilização de algemas, 
de uniforme de presidiário e outros artefactos que possam afetar a 
presunção de inocência. a culpa da pessoa condenada por um crime 
tem que ser para além de toda a dúvida razoável. isto significa que, 
se no momento da sentença existirem dúvidas razoáveis relativamente 
à prática do crime, a pessoa não pode ser condenada.

Toda a pessoa acusada de um crime beneficia de um conjunto 
de direitos destinados a garantir a presunção de inocência. em 
primeiro lugar, deve ser prontamente informada, numa língua que 
compreenda e de modo detalhado, sobre a natureza e os motivos da 
acusação feita contra si. 

em segundo lugar, deve ser-lhe facultado o tempo e as condições 
necessárias para a preparação da sua defesa. a pessoa tem também 
o direito de ser julgada o mais depressa possível, tendo em conta a 
complexidade e as circunstâncias do caso.

Toda a pessoa acusada de uma infração penal tem o direito a 
defender-se, ou seja, a afastar a acusação que recai sobre si, podendo 
estar presente durante as audiências e defender-se pessoalmente, ou 
ser assistida por um defensor à sua escolha. Caso a pessoa não tenha 
capacidade económica, deve ser-lhe facultado gratuitamente um 
defensor oficioso (do estado ou pago pelo estado).

por outro lado, a pessoa acusada (arguido) tem o direito a interrogar 
ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e a obter a 
presença e o interrogatório das testemunhas de defesa nas mesmas 
condições das testemunhas de acusação. o princípio da presunção 
da inocência pressupõe também que nenhuma pessoa pode ser 
forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se culpada. 
Caso não compreenda ou não fale a língua utilizada no tribunal, a 
pessoa acusada tem direito a um intérprete gratuito. por outro lado, 
os estados são obrigados a respeitar o princípio da legalidade, de 
acordo com o qual são obrigados a definir por lei que ações podem 
ser consideradas ofensas criminais. Graças a este princípio, todas as 
pessoas podem, a cada momento, agir com a certeza de estarem ou 
não a cometer um crime. 

outro princípio fundamental é o princípio da não retroatividade da 
lei penal, que tem como objetivo garantir que ninguém é punido 
por uma ação que, nesse momento, não era considerada crime. 
significa que, se no momento em que a pessoa age, a sua ação não 
é considerada crime mas, mais tarde, vem a ser criminalizada por lei, 
então a pessoa que praticou o ato não será condenada graças a este 
princípio. este princípio também se aplica se, no momento em que a 
pessoa age, a sua ação é considerada crime, mas é punida com uma 
pena mais leve do que a pena em vigor no momento do julgamento. 
nestes casos deve aplicar-se a pena mais leve.

por fim, o direito internacional proíbe também o duplo-julgamento, 
garantindo que, em regra, ninguém possa ser julgado e punido pelo 
mesmo facto mais do que uma vez.

ema hotu konsidera nudar nudar inosente to’o prova katak kulpadu. 
ida ne’e signifika katak ema hotu ne’ebé hetan akuzasaun kona ba 
infrasaun kriminál iha direitu ba prezunsaun inosénsia. nune’e, iha 
prosesu kriminál akuzasaun (estadu) tenke buka no hatudu prova 
ne’ebé natoon hodi konvense juis katak argidu ne’e kulpadu. 

prezunsaun inosénsia tenke mantein iha julgamentu nia laran no 
mos molok julgamentu iha investigasaun kriminál nia laran. iha 
julgamentu nia laran labele halo pré-julgamentu, kona ba rezultadu 
husi prosesu judisiál no tenke evita uza aljema, hatais prizaun nia no 
buat seluk ne’ebé iha impaktu ba prezunsaun inosénsia. Kulpa husi 
ema ne’ebé kondenadu ba krime tenke prova liu duvida razoável. ida 
ne’e signifika katak karik iha momentu sentensa iha duvida katak nia 
halo krime entaun labele fo kondenasaun. 

ema hotu ne’ebé akuza husi krime iha konjuntu husi direitu sira hodi 
garante prezunsaun inosénsia. primeiru tenke hetan informasaun 
kedas, iha lian ne’ebé nia komprende no ho detalle, kona ba natureza 
no razaun husi akuzasaun. 

Tuir, tenke fo ba nia tempu no kondisaun sira ne’ebé nesesáriu hodi 
prepara defeza. ema iha mos direitu hodi hetan julgamentu lalais, 
depende ba kompleksidade no sirkunstánsia husi kazu. 

ema ne’ebé akuzadu husi infrasaun penál iha direitu ba defeza, 
nune’e, direitu atu kontra akuzasaun ne’ebé halo ba nia, no nia bele 
hola prezensa iha audiénsia no halo defeza ba an rasik ka buka 
defensór ne’ebé nia hilii. Karik ema ne’e laiha kapasidade ekonómika 
tenke fo ba nia defensór ofisiozu (husi estadu ka selu husi estadu).

ema ne’ebé hetan akuzasaun (arguidu) iha direitu atu halo perguntas 
ka husu atu halo perguntas ba testemuña akuzasaun no hetan 
prezensa no interogatóriu husi testemuña defeza iha kondisaun 
hanesan ho testemuña akuzasaun. prinsipiu prezunsaun inosénsia 
inklui mós katak ema ruma labele obriga atu fo testemuñu kontra nia 
an rasik ka atu halo konfisaun katak kulpadu. Karik la komprende ka 
la koalia lian ne’ebé uza iha tribunál, ema ne’ebé hetan akuzasaun 
iha direitu ba interprete no nia la tenke selu interprete ne’e. estadu 
sira iha obrigasaun hodi fo respeitu ba prinsípiu legalidade, ne’ebé 
dehan katak sira tenke define iha lei asaun sira ne’ebé konsidera 
nudar ofensa kriminál. Tamba prinsipiu ida ne’e ema hotu bele 
hatene katak sira halo krime ka lae. 

prinsipiu seluk ne’ebé fundamentál mak prinsípiu kona ba lei penál 
la retroativu (labele aplika ba kotuk), ne’ebé iha objetivu hodi 
garante katak la iha ema ne’ebé hetan kastigu kona ba asaun ne’ebé 
iha momentu nia halo asaun ne’e la konsidera nudar krime. ida ne’e 
signifika katak, karik iha momentu ema halo asaun, asaun ne’e la 
konsidera nudar krime, maski liu ida ne’e lei konsidera nudar krime, 
entaun ema ne’e labele hetan kondenasaun. prinsipiu ne’e uza mos 
karik iha momentu ema halo asaun asaun ne’e konsidera krime 
maibé nia kastigu hanesan la todan hanesan lei dehan iha momentu 
julgamentu. iha kazu sira ne’e tenke fo kastigu ne’ebé kiik liu. 

Direitu internasionál fo proibisaun ba duplu-julgamentu, ne’ebé 
garante katak ema labele hetan julgamentu kona ba faktu ida, liu 
dala ida. 

 

ATIVIDADE
1.O arguido só deve ser considerado culpado no momento em 
que se inicia o julgamento. a) Verdadeiro b) Falso

2. Se no dia 2 de janeiro for aprovada uma lei a criminalizar 
determinada ação, a pessoa que tenha praticado essa ação no 
dia 1 de janeiro pode ser acusada de um crime? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

 

AKTIVIDADE
1.Arguidu bele konsidera kulpadu bainhira deit hahu 
julgamentu. a) Loos b) Lae

2. Karik iha loron 2 fulan Janeiru, lei foun ne’ebé dehan katak 
asaun ruma krime hetan aprovasaun, ema ne’ebé halo asaun 
ne’e iha loron 1 fulan Janeiru bele akuza kona ba krime ne’e? 
a) Loos b) Lae c) Dala balu
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PrivAciDADe, HonrA
e rePUtAção

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 12o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 36o (DIREITO à HONRA E à PRIvACIDADE)

Todo o indivíduo tem direito à honra, ao bom nome e à reputação, 
à defesa da sua imagem e à reserva da sua vida privada e familiar.

ArtIgo 37o (INvIOLABILIDADE DO DOMICíLIO 
E DA CORRESPONDêNCIA)

1. o domicílio, a correspondência e quaisquer meios de comunicação 
privados são invioláveis, salvos os casos previstos na lei em matéria 

de processo criminal. (...)

ArtIgo 38o (PROTEçãO DE DADOS PESSOAIS)

(...) 3. É expressamente proibido, sem o consentimento do 
interessado, o tratamento informatizado de dados pessoais relativos 

à vida privada, às convicções políticas e filosóficas, à fé religiosa, 
à filiação partidária ou sindical e à origem étnica.

PrivAsiDADe, onrA no 
rePUtAsAUn

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 12o  

laiha ema ida mak bele hetan interferénsia arbiru ba nia moris rasik, 
ninia família, ninia umakain no ninia relasaun korespondénsia nian, 

mós labele hatún nia onra no nia naran di’ak. 

ema hotu iha direitu atu hetan protesaun hosi lei 
hasoru interferénsia ka violasaun sira-ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 36o (DIREITU BA ONRA NO PRIvASIDADE)

ema idaidak iha direitu ba onra, ba naran di’ak no ba reputasaun 
no direitu atu defende an rasik no la fó-sai ninia moris partikulár 

iha uma-kain laran.

ArtIgU 37o (LABELE vIOLA UMA NO KORRESPONDéNSIA)

1. labele viola uma tuur-fatin, korrespondénsia no mós meiu 
komunikasaun seluk ne’ebé partikulár, hela de’it ba kazu hirak
ne’ebé hateten ona iha lei kona-ba lia prosesu krime nian. (...)

ArtIgU 38o (PROTESAUN BA INFORMASAUN EMA
IDAIDAK NINIAN)

(...) 3. Bandu tebetebes halo tratamentu informatizadu kona-ba vida 
partikulár, konviksaun polítika no filozofia nian, relijiaun, no filiasaun 

iha partidu polátiku eh sindikatu no orijen étnika wainhira la iha 
lisensa husi dadus ne’e nia na’in. 

 

FACTOS
• Em Timor-Leste, são considerados crimes: a divulgação de 
dados da vida privada ou sexual, a revelação de segredos 
alheios, a violação do domicílio, da correspondência ou 
telecomunicações e a ofensa ou injúria a outra pessoa por 
causa da sua crença ou função religiosa (Código penal).

• O Código Civil timorense prevê a compensação (indemnização) 
por danos decorrentes de qualquer ofensa ilícita ou ameaça de 
ofensa à personalidade física ou moral das pessoas. 

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Timor-Leste, konsidera nudar krime: divulgasaun husi 
dadus husi vida privada ka seksual, fo hatene segredu husi ema 
seluk, violasaun husi uma, korespondénsia ka telekomunikasaun 
no ofensa no injúria ba ema seluk tamba nia fiar ka funsaun 
relijiozu (Kódigu penal).

• Kódigu Sivil timor nia define kompensasaun (indemnizasaun) 
ba danu sira ne’ebé mai husi ofensa ruma ka ameasa ofensa ba 
personalidade fizika ka moral husi ema. 

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 17.º); CDC (art. 16.º).
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 37.º e 38.º), Cp (art. 183.º, 185.º,187.º, 
223.º), CC (art. 67.º, 76.º, 77.º), Cpp (111.º).
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O direito à privacidade significa que cada pessoa pode viver de 
acordo com a sua vontade e expectativas sem interferência do 
estado ou de outras pessoas, desde que respeite os direitos dos 
outros. este direito inclui a proteção da vida privada, da vida familiar, 
da correspondência e do domicílio das pessoas.

o conceito de vida privada é bastante amplo e inclui, por exemplo:

- a identidade, ou seja, as características pessoais, tais como 
o nome, a aparência, o género, a religião e as crenças;

- a intimidade, que consiste na possibilidade de as pessoas 
separarem a sua vida privada da sua vida pública, de acordo com 
a sua vontade e expectativas e impõe deveres de não intromissão 
(por exemplo, no domicílio), confidencialidade (por exemplo, 
em relação a dados pessoais) e segredo (por exemplo, em relação 
ao voto);

- a autonomia, que garante o desenvolvimento, sem interferências, 
da personalidade e também o direito sobre o próprio corpo e a 
sexualidade; e

- a comunicação, que abrange a interação privada com as outras 
pessoas e o desenvolvimento de relações emocionais. 

a proteção da correspondência abrange a confidencialidade das 
mensagens transmitidas por meios de comunicação à distância, 
tais como as cartas, os telefonemas e a correspondência eletrónica 
(e-mails). a limitação, censura, interceção ou publicação de 
correspondência constituem violações do direito à privacidade.
 
a proteção da vida familiar (Ver Família e Casamento) garante o 
direito a viver com a família e, quando tal não seja possível, a manter 
com esta um contacto regular, sem interferência do estado ou de 
terceiros. a regulação por parte dos estados das relações familiares 
deve ser efetuada de modo a proteger a vida familiar.

o domicílio é o espaço físico onde se desenrola a vida privada 
do ser humano e onde este encontra abrigo e segurança, quer seja 
ou não sua propriedade (Ver propriedade). a invasão do domicílio 
sem consentimento, incluindo a entrada, a vigilância, a destruição, 
o despejo e outras formas de interferência (por exemplo, o ruído 
ou a poluição) são violações do direito à privacidade. 

o direito à honra e reputação é o direito de a pessoa não ser 
ofendida na sua consideração social. 

os estados têm o dever de impedir interferências e ataques à 
privacidade e à honra e reputação das pessoas, tanto por parte 
do estado, como de outras pessoas ou entidades. a legislação 
tem que incluir meios para que as pessoas se possam proteger 
dessas interferências ou ataques. 

as interferências por parte do Estado só são admissíveis nos casos 
previstos na lei e quando não sejam arbitrárias, isto é, quando 
se justifiquem pela proteção de outros direitos e interesses 
relevantes (por exemplo, segurança nacional, direitos e liberdades 
de outras pessoas, moral e ordem pública) e sejam necessárias e 
proporcionais (ou seja, que não sejam excessivas tendo em conta 
as circunstâncias).

Direitu ba privasidade signifika katak ema ida idak bele moris tuir nia 
vontade no espetativa, la iha interferénsia husi estadu ka ema seluk, 
bainhira nia respeita ema seluk nia direitu sira. Direitu ne’e inklui protesaun 
ba vida familiár, ba komunikasaun hakerek no ba ema nia uma. 

Konseitu husi vida privada iha amplitude boot no inklui nudar ezemplu: 

- identidade, nune’e, karaterístika pesoál sira hanesan naran, estilu, 
jéneru, relijiaun no fiar;

- intimidade, ne’ebé konsidera nudar posibilidade husi ema haketak
sira nia vida privadu husi vida públika, tuir sira nia vontade no 
espetativa sira no impoin dever la halo intromete (ezemplu iha 
uma), konfidensialidade (ezemplu kona ba dadus privadu) no 
segredu (ezemplu kona ba votasaun);

- autonomia, ne’ebé garante dezenvolvimentu, no la iha interferénsia,
husi personalidade no mos direitu kona ba nia isin rasik no 
seksualidade; no

- komunikasaun, ne’ebé inklui relasaun privada ho ema no 
dezenvolvimentu ba relasaun emosionál. 

Protesaun husi korespondénsia inklui konfidensialidade husi mensajen
hanesan surat, telefóne no email. limitasaun, sensura, foti ka halo 
publikasaun ba korespondénsia ne’e sai hanesan violasaun ba direitu 
privasidade. 

Protesaun husi vida familiar (Haree Família no Kazamentu) garante 
direitu atu hela ho familia no bainhira ida ne’e labele akontese, 
hodi mantein kontaktu regulár ho familia, no la iha interferénsia 
husi estadu ka ema seluk. regulasaun husi estadu kona ba relasaun 
familia tenke halo hodi bele fo protesaun ba vida familiar. 

Uma hanesan espasu fiziku iha ne’ebé vida privada hala’o no iha 
ne’ebé nia iha mahon no seguransa, la depende ba ida ne’e sira nia 
propriedade rasik ka lae (Haree propriedade). invazaun ba uma 
bainhira la iha lisensa, inklui tama, vijilánsia, destruisaun, despeju no 
forma seluk husi interferénsia (ezemplu, barullu barak ka poluisaun) 
hanesan violasaun ba direitu ba privasidade. 

Direitu ba onra no reputasaun mak direitu husi ema hodi la hetan 
ofensa iha nia konsiderasaun sosiál. 

estadu sira iha devér hodi taka dalan ba interferénsia no atake ba 
privasidade no ba onra no reputasaun husi ema, husi estadu ka husi 
ema ka entidade seluk. lejislasaun tenke inklui meiu sira hodi ema 
bele proteje aan husi interferénsia ka atake sira ne’e. 

Interferénsia husi Estadu bele deit iha kazu sira ne’ebé define iha lei 
no bainhira la halo arbiru, nune’e, bainhira iha justifikasaun liu husi 
protesaun ba direitu no interese seluk ne’ebé relevante (ezemplu, 
seguransa nasionál, direitu no liberdade sira husi ema seluk, morál 
no orden públika) no nesesáriu no proporsionál (nune’e, labele boot 
liu duke sirkunstánsia sira).

 

ATIVIDADE
1. O marido pode abrir o email da mulher sem a sua 
autorização. a) Verdadeiro b) Falso.

2. A polícia pode entrar em casa de qualquer pessoa quando 
queira. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Laen bele loke email husi nia feen bainhira la iha 
autorizasaun husi nia? a) Loos b) Lae

2. Polisia bele tama iha ema nia uma bainhira sira hakerek.  
a) a) Loos b) Lae
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liberDADe De circUlAção
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 13o  

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.

constitUição DA rDtl

ARTIGO 44o (LIBERDADE DE CIRCULAçãO)

1. Todo o indivíduo tem o direito de se movimentar e fixar 
residência em qualquer ponto do território nacional.

2. a todo o cidadão é garantido o direito de livremente emigrar, 
bem como o direito de regressar ao país.

liberDADe movimentU 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 13o  

1. ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade, atu bá-mai 
ka hela metin iha nasaun ida nia laran.

2. ema hotu-hotu iha direitu atu sai husi nasaun ida, no mós ninia 
nasaun rasik, no iha direitu atu fila hikas mai nia nasaun.

constitUição DA rDtl

ARTIGU 44o (LIBERDADE SIRKULASAUN NIAN)

1. sidadaun hotu-hotu iha direitu atu bá-mai no hetan
nia hela-fatin iha Territóriu nasionál nia laran.

2. sidadaun hotu-hotu iha garantia ba direitu atu emigra livre de’it, 
nune’e mós iha direitu atu filafali mai nia rain.

 

FACTOS
• Estima-se que, em 2013, 3,88 por cada 1 000 cidadãos timorenses 
encontram-se fora do país (The World Fact Book – Cia). 

• De acordo com os Censos de 2010, cerca de 180.000 
residentes em Timor-leste viviam fora do seu sub-distrito 
de origem. os motivos mais comuns para tal eram o estudo 
(44.689), o trabalho ou a procura de trabalho (32.189), o 
casamento (32.590), a família (55.688) e o conflito (10.479).

• Em 2010, viviam em Timor-Leste 10.983 estrangeiros (Censos 2010).

• Entre 11 de fevereiro e 21 de maio de 2008, na sequência do 
atentado ao então presidente da república José ramos-Horta, 
foi declarado estado de sítio em Timor-leste e o direito à livre 
circulação foi restringido, durante a noite, inicialmente em 
todo o território nacional e posteriormente em apenas alguns 
distritos (Jornal da república).

  
 

FAKTU SIRA
• Estimativa dean katak, iha 2013, ba sidadaun timor oan na’in 
1000 iha 3,88 ne’ebé iha rai liur (The World Fact Book – Cia). 

• Iha 2010, maizumenus sidadaun 180.000 ne’ebé hela iha 
Timor-leste la hela iha sub-distritu iha ne’ebé sira moris. 
razaun ba ida ne’e mak atu estuda (44.689), atu servisu ka 
atu buka servisu (32.189), kaben (32.590), família (55.688) 
no konflitu (10.479).

• Iha 2010, estrajeiru na’in 10.983 hela iha Timor-Leste (Censos 2010).

• Entre loron 11 fulan fevereiru no loron 21 fulan maiu husi 2008, 
tuir atentadu ba prezidente repúblika iha momentu ne’ebá 
José ramos-Horta, iha Timor-leste deklara estadu-de-sitiu 
no direitu ba liberdade movimentu hetan restrisaun, iha kalan, 
primeiru iha teritóriu tomak no depois iha distritu balu deit 
(Jornal da república).

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 12.º); CeDM (art. 15.º); CDC (art. 10.º); CieDr (art. 5.º d, i’ e ii’).
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 22.º e 35.º); Dl n.°44/2008, de 31 de dezembro (regime Jurídico dos passaportes).
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o direito à liberdade de circulação, garantido pelos instrumentos 
de direitos humanos, engloba quatro direitos distintos.

o direito de circular livremente no interior de um Estado significa 
que as pessoas que se encontrem legalmente no território de 
um estado devem poder circular livremente em todo o território 
nacional.

o direito a fixar residência dentro de um Estado significa que 
as pessoas que se encontrem legalmente no território de um 
estado podem escolher, sem restrições, o local onde querem 
viver. este direito inclui a proteção contra a deslocação forçada 
de populações dentro do território de um estado.

estes dois direitos só são garantidos às pessoas que se encontrem 
legalmente num determinado estado. estas pessoas são, desde logo, 
os nacionais desse estado, e também as pessoas estrangeiras que 
sejam admitidas no estado de acordo com a legislação nacional, 
incluindo as pessoas requerentes de asilo e as pessoas qualificadas 
como refugiados. 

a restrição à entrada de cidadãos estrangeiros no território de um 
estado não pode ser feita de modo arbitrário, tendo que respeitar 
os limites do Direito internacional. Deve considerar-se que também 
estão legais os estrangeiros que entrem ilegalmente num estado 
mas regularizem a sua situação.

o direito de sair livremente do país significa que todas as pessoas, 
nacionais ou estrangeiras, podem livremente deixar o estado em 
que se encontram e que os estados não podem impedir a saída 
de pessoas do seu território. este direito pode ser exercido, por 
exemplo, por quem pretende fazer viagens de trabalho, lazer, residir 
permanentemente no estrangeiro (emigrantes) ou procurar proteção 
junto de outro estado (ver asilo).

uma vez que as viagens internacionais exigem que as pessoas 
tenham documentos de viagem (passaporte), os estados têm a 
obrigação de emitir e renovar os passaportes dos seus nacionais, 
garantindo assim o seu direito a sair livremente do país.

as restrições a estes três direitos só são admissíveis nos casos 
previstos por lei, quando tal seja necessário para proteger a 
segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como 
os direitos e liberdades das demais pessoas. as restrições têm 
ser compatíveis com os outros direitos humanos e não podem ser 
discriminatórias. por exemplo, o direito de sair livremente do país 
pode ser restringido se houver um processo criminal em curso contra 
a pessoa que pretende sair.

o direito de entrar no seu país inclui os direitos de permanecer 
e regressar ao território nacional e ainda o direito de entrar (pela 
primeira vez) no território nacional, no caso de cidadãos nacionais 
nascidos no estrangeiro. este direito não admite qualquer restrição.

Direitu ba liberdade movimentu, ne’ebé hakerek husi instrumentu 
sira kona ba Direitus umanus, inklui direitu haat. 

Direitu ba liberdade atu bá-mai iha nasaun ida nia laran signifika 
katak ema ne’ebé iha hela tuir lei iha teritóriu husi estadu ida, iha 
direitu atu lao ba mai ho liberdade iha teritóriu nasionál tomak. 

Direitu atu hetan nia hela-fatin iha territóriu nasionál nia laran 
signifika katak ema ne’ebé iha hela, tuir lei, iha teritóriu husi estadu 
ida, bele hili ho liberdade fatin ne’ebé sira hakarak hela. Direitu ne’e 
inklui protesaun hasoru haruka sira sai forsadu husi fatin ida iha 
teritóriu nia laran. 

Direitu rua ne’e fo deit ba ema sira ne’ebé iha direitu legál atu hela 
iha estadu ida nia laran. ema sira ne’e mak ema nasionál husi estadu 
ne’ebé refere no ema estrajeiru ne’ebé tama tuir lei nasionál, inklui 
hotu ema sira ne’ebé husu azilu no refujiadu sira. 

restrisaun hodi sidadaun estranjeiru labele tama iha estadu ida nia 
laran labele halo arbiru, no tenke respeita limite sira husi Direitu 
internasionál. Tenke konsidera mós katak konsidera nudar legál, 
estranjeiru sira ne’ebé tama ilegál maibé halo regularizasaun ba 
sira nia situasaun. 

Direitu atu sai husi país signifika katak ema hotu, nasionál ka 
estranjeiru, bele sai husi nasaun ida, no mós husi sira nia nasaun 
rasik, no estadu labele taka dalan hodi ema labele sai husi teritóriu. 
Direitu ne’e bele uza husi se mak hakarak ba liur kona ba servisu, 
atu ba paseár, ka atu ba hela iha rai liur (emigrante sira) ka hodi 
hetan protesaun iha estadu seluk (haree azilu). 

Tamba hodi ba rai liur ema tenke kaer nia dokumentu viajen 
(passaporte), estadu iha obrigasaun hodi fo no halo renovasaun ba 
pasaporte husi ema nasionál sira, hodi garante sira nia direitu atu 
sai husi país. 

restrisaun ba direitu tolu ne’e bele akontese deit iha kazu sira 
ne’ebé hakerek iha lei, bainhira nesesáriu hodi fo protesaun ba 
seguransa nasionál no ordén, ba saúde no morál públika, no mos ba 
direitu no liberdade husi ema seluk. restrisaun sira tenke kompatível 
ho direitus umanus seluk no labele halo mosu diskriminasaun. nudar 
ezemplu, direitu atu sai ho liberdade husi país bele restrinje karik 
ema ne’ebé hakarak sai iha prosesu kriminál. 

Direitu atu tama iha nia país rasik inklui direitu atu hela no mai fali 
teritóriu nasionál no direitu atu tama (dauluk) iha teritóriu nasionál, 
ba sidadaun nasionál ne’ebé moris iha rai liur. Direito ne’e labele 
anula.

 

ATIVIDADE
1. Em situações de normalidade, os Estados podem forçar 
as pessoas a mudarem de residência para outro ponto do 
território nacional? a) Sim b) Não

2. Um Estado pode impedir qualquer pessoa de sair do 
seu território. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Iha situasaun normál Estadu sira bele obriga ema atu muda 
sira nia helan fatin ba fatin seluk iha teritóriu nasionál? 
a) Lo’os b) Lae

2. Estadu bele impede ema ruma atu labele sai husi teritóriu 
nia laran. a) Lo’os b) Lae
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Asilo
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 14o  

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 actividades 

contrárias aos fins e aos princípios das nações unidas.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 10o (SOLIDARIEDADE)

1. a república Democrática de Timor-leste é solidária
com a luta dos povos pela libertação nacional.

2. a república Democrática de Timor-leste concede asilo político, 
nos termos da lei, aos estrangeiros perseguidos em função da sua 
luta pela libertação nacional e social, defesa dos direitos humanos, 

democracia e paz.

AZilU  
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 14o  

1. ema hotu-hotu iha direitu atu buka no hetan azilu
hosi persegisaun iha nasaun seluk.

2. Direitu ida-ne’e bele la aplika ba kazu persegisaun ne’ebé mosu 
tanba krime ne’ebé iha relasaun-laek ho polítika, ka tan hahalok ne’ebé 

viola objetivu no fundamentu organizasaun nasoens unidas nian.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 10o (SOLIDARIEDADE)

1. repúblika Demokrátika Timor-leste mós solidáriu
ho povu hotu-hotu ne’ebá luta ba libertasaun nasionál.

2. repúblika Demokrátika Timor-leste fó azilu polítiku,
tuir lei haruka, ba ema raiseluk sira ne’ebé persigidu tanba sira-nia 
luta ba libertasaun nasionál no sosiál, defeza ba direitus umanus, 

demokrasia no dame.

 

FACTOS
• Em janeiro de 2013, encontrava-se em Timor-Leste apenas um 
requerente de asilo e nenhum refugiado e existiam, em países 
estrangeiros, 9 timorenses com o estatuto de refugiado e 7 
requerentes de asilo (unHCr).

• O pedido de asilo em embaixadas estrangeiras em Jacarta 
foi usado como estratégia mediática da resistência estudantil, 
entre 1994 e 1996. em 1994, 29 estudantes da reneTil 
entraram na embaixada dos eua exigindo uma audiência com 
o então presidente Bill Clinton. o seu pedido não foi atendido 
mas obtiveram asilo em portugal (CarV-CHeGa!).

• Em 1999, cerca de 270 mil pessoas provindas de Timor-
leste entraram em Timor ocidental adquirindo o estatuto 
de refugiado. em dezembro de 2002, os cerca de 25.000 a 
30.000 timorenses de leste que ainda não tinham regressado 
foram declarados residentes de Timor ocidental e perderam o 
estatuto de refugiado (CarV-CHeGa!). 

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Janeiru 2013, Timor-Leste iha rekerente azilu ida deit no 
la iha refujiadu nem ida no iha rai seluk iha timor oan nain 9 ho 
estatutu refujiadu no 7 ne’ebé husu azilu (unHCr).

• Pedidu azilu ba embaixada husi rai liu iha Jakarta uluk, entre 
1994 no 1996, rezisténsia estudante uza nudar estratéjia media. 
iha 1994, estudante na’in 29 husi reneTil tama iha embaixada 
eua no ezije audiénsia ho prezidente Bill Clinton ne’ebé 
prezidente husi eua iha tempu ne’ebá. sira la simu sira nia 
pedidu maibe sira hetan azilu iha portugál (CarV-CHeGa!).

• Iha 1999, ema na’in 270 000 husi Timor-Leste tama iha Timor 
osidentál no hetan estatutu refujiadu. iha Dezembru 2002, 
timor oan na’in 25.000 ka 30.000 ne’ebé seidauk fila mai Timor 
sai rezidente husi Timor osidentál no lakon estatutu refujiadu 
(CarV-CHeGa!).

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 13.º); CDC (art. 22.º); Convenção de Genebra relativa ao estatuto dos refugiados, de 28 de julho de 1951, e protocolo adicional, 
ambos ratificados pela resolução do parlamento nacional n.° 20/2003, de 17 de setembro, estatuto Do alto Comissariado Das nações unidas para os refugiados, aprovado pela assembleia 
Geral das nações unidas a 14 de Dezembro de 1950, em anexo à resolução 428 (V). Direito Nacional / Direitu Nasional : l n.° 9/2003, de 15 de outubro, sobre imigração e asilo.
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o asilo é a admissão e proteção garantidas por um estado à pessoa 
que deixou o seu país em consequência de perseguição. 

os estados soberanos têm o direito de conceder asilo. isto significa 
que quando um estado concede asilo a uma pessoa, os restantes 
estados têm a obrigação de respeitar essa decisão. 

por sua vez, as pessoas (que não tenham praticado crimes ou 
atividades contrárias aos fins e aos princípios das nações unidas) 
têm o direito de procurar e beneficiar de asilo. 

o direito de procurar asilo é direito de uma pessoa sair do país onde 
reside em busca de proteção. os países têm a obrigação de respeitar 
este direito, não podendo proibir as pessoas que procuram asilo de 
saírem do seu território. 

o direito de beneficiar de asilo é o direito de uma pessoa poder 
desfrutar de proteção por parte do estado onde procurou e que lhe 
concedeu asilo. o Direito internacional não garante às pessoas o 
direito a obterem asilo e não obriga os estados a concederem esta 
proteção. são os estados que definem as suas próprias regras de 
concessão de asilo, ou seja as circunstâncias em que os requerentes 
de asilo podem beneficiar da sua proteção. no caso de Timor-leste, 
o artigo 10.º n.º 2 da CrDTl prevê a concessão de asilo político 
“nos termos da lei, aos estrangeiros perseguidos em função da sua 
luta pela libertação nacional e social, defesa dos direitos humanos, 
democracia e paz”. 

o refugiado é uma pessoa que tem o receio fundado de ser 
perseguida devido à sua raça, religião, nacionalidade, opiniões 
políticas ou integração em certo grupo social, e que se encontra 
fora do seu país, não podendo ou não querendo receber proteção 
do mesmo, nem aí regressar, devido ao medo da perseguição. 
estes fatores têm que ser provados pela pessoa que se declara 
refugiado. não são refugiados, as pessoas que tiveram de deixar 
o seu país por motivos económicos (migrantes). Chama-se 
requerente de asilo à pessoa que se declara refugiado e que 
pede asilo a um estado.

os estados não podem expulsar, entregar ou extraditar uma pessoa 
qualificada como refugiado para um outro estado onde a sua vida
e liberdade possam ser ameaçadas (princípio da não repulsão ou 
non-refoulement). no entanto, não são obrigados a conceder asilo.

Azilu mak admisaun no protesaun ne’ebé fo husi estadu ba ema 
ne’ebé sai husi nia rai tamba persegisaun. 

estadu soberanu sira iha direitu atu fo azilu. ida ne’e signifika katak 
bainhira estadu ida fo azilu ba ema ida, estadu sira seluk tenke 
respeita desizaun ida ne’e. 

ema (ne’ebé la halo krime ka atividade ne’ebé kontra fin no prinsípiu 
husi nasoins unidas) iha mós direitu hodi buka no hetan benefisiu 
azilu. 

Direitu atu buka azilu mak direitu husi ema ida atu sai husi país 
ne’ebé nia hela hodi buka protesaun. país sira iha obrigasaun atu 
respeita direitu ida ne’e no sira labele bandu ema ne’ebé buka azilu 
atu sai husi nia teritóriu. 

Direitu hodi hetan benefisiu azilu mak direitu husi ema hodi hetan 
protesaun husi estadu husi país ne’ebé nia ba buka azilu no ne’ebé 
fo azilu ba nia. Direitu internasionál la garante ba ema direitu atu 
hetan azilu no la obriga estadu sira atu fo protesaun ida ne’e. 
estadu sira mak define sira nia regra rasik kona ba atu fo azilu, 
hanesan definisaun ba sirkunstánsia ne’ebé sira ne’ebé husu azilu 
bele hetan azilu ne’e. iha kazu Timor-leste nia, artigu 10.º n.º 2 husi 
CrDTl koalia kona ba konsesaun azilu politiku ‘‘tuir lei haruka, ba 
ema raiseluk sira ne’ebé persigidu tanba sira-nia luta ba libertasaun 
nasionál no sosiál, defeza ba direitus umanus, demokrasia no dame.”. 

refujiadu hanesan ema ne’ebé tauk persegisaun ho razaun tamba 
nia rasa, relijiaun, nasionalidade, opiniaun politika ka integrasaun 
iha grupu sosiál ruma, ne’ebé hela iha rai liur, no labele ka lakohi 
simu protesaun husi nia rai, no lakohi fila ba nia rai, tamba tauk 
persegisaun . ema ne’ebé deklara katak refujiadu tenke fo prova husi 
fatór sira ne’e. la konsidera nudar refujiadu ema ne’ebé sai husi nia 
rai ho razaun ekonomia (migrante sira). Bolu rekerente husi azilu ba 
ema ne’ebé deklara aan nudar refujiadu no husu azilu ba estadu ida. 

estadu sira labele espulsa, entrega ka halo estradisaun ba ema 
ne’ebé kualifika nudar refujiadu, ba estadu seluk ne’ebé bele ameasa
ba sira nia vida ka liberdade (prinsípiu la repulsaun ka non-refoulement).
Maski nune’e estadu sira la iha obrigasaun atu fo azilu. 

 

ATIVIDADE
1. Os Estados são obrigados a conceder asilo a pessoas 
que sejam consideradas refugiados e se encontrem nos
seu território? a) Sim b) Não c) Às vezes

2. Os Estados podem impedir qualquer pessoa que resida no 
seu território de sair para procurar asilo num outro Estado.
a) Verdadeiro b) Falso

3. As pessoas com estatuto de refugiado que se encontrem 
em Timor-Leste não podem ser extraditadas para um Estado 
onde a sua vida e liberdade possam ser ameaçadas. 
a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Estadu sira iha obrigasaun atu fo azilu ba ema ne’ebé 
konsidera nudar refujiadu ne’ebé hela iha Estadu ida ne’e nia 
laran? a) Loos b) Lae c) Dala balu

2. Estadu sira bele taka dalan ba ema ne’ebé hela iha país 
laran hodi sae hodi ba buka azilu iha Estadu seluk?  
a) Loos b) Lae

3. Ema sira ne’ebé iha estatutu refujiadu ne’ebé hela iha 
Timor-Leste labele hetan estradisaun ba Estadu iha ne’ebé sira 
bele hetan ameasa ba sira nia vida no liberdade. 
a) Loos b) Lae
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nAcionAliDADe
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 15o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 3o (CIDADANIA)

1. na república Democrática de Timor-leste existe cidadania 
originária e cidadania adquirida.

2. são cidadãos originários de Timor-leste, desde que tenham 
nascido em território nacional:

a) os filhos de pai ou mãe nascidos em Timor-leste;

b) os filhos de pais incógnitos, apátridas ou
de nacionalidade desconhecida;

c) os filhos de pai ou mãe estrangeiros que, sendo maiores
de dezassete anos, declarem, por si, querer ser timorenses.

3. são cidadãos originários de Timor-leste, ainda que nascidos
em território estrangeiro, os filhos de pai ou mãe timorenses.

4. a aquisição, perda e reaquisição de cidadania, bem como
o seu registo e prova, são regulados por lei.

nAsionAliDADe 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 15o  

1. ema hotu-hotu iha direitu ba nasionalidade ida.

2. laiha ema ida mak ema bele hasai arbiru de’it ninia nasionalidade
ka la hetan nia direitu atu troka ninia nasionalidade.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 3o (SIDADANIA)

1. iha repúblika Demokratika Timor-leste nia laran
iha sidadania nanis no sidadania husun.

2. sidadaun nanis Timór-leste nian maka ema ne’ebé
moris nanis iha rai nasional laran:

a) oan sira-ne’ebé aman ka inan moris iha Timor-leste;

b) oan sira-ne’ebé inan-aman laiha, nasionalidade eh
rai moris-fatin lahatene;

c) oan sira-ne’ebé aman ka inan ema raiseluk, ne’ebé idade
liu ona tinan sanulu resin hitu, no sira rasik hili sai timoroan.

3. sidadaun nanis Timor-leste nian mós sira-ne’ebé, biar moris
iha rai-liur, sira-nia aman ka inan, timoroan.

4. lei-oan mak sei regula kona-ba akizisaun, lakon no hetan filafali 
sidadania, nune’e mós sidadaun sira-nia rejistu no prova.

 

FACTOS
•A cidadania Timorense teve início apenas em 2002, com 
o “nascimento” oficial de Timor-leste. até esse momento, 
as pessoas residentes ou nascidas no território ou tinham 
uma outra cidadania (por exemplo indonésia ou portuguesa) 
ou eram apátridas (JerÓniMo, 2010).

• De acordo com os Censos de 2010, residem em Timor-Leste 
1.055.426 cidadãos timorenses.

  
 

FAKTU SIRA
• Sidadadania Timor nia hahu deit iha 2002 bainhira Timor-
leste hahu nudar país. To’o momento ne’e, ema ne’ebé hela ka 
moris iha rai laran hetan sidadania seluk (ezemplu portugeza ka 
indonézia) ka sai apátrida (JerÓniMo, 2010).
 
• Tuir Census 2010 nia, iha sidadaun Timor oan na’in 1.055.426 
ne’ebé hela iha Timor-leste.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 24.º, n.º 3 e 25.º); CieDr (art. 5.°, alínea d), iii); CDC (art. 7.º e 8.º); CeDM (art. 9.º); Convenção para a redução dos Casos de 
apatridia, de 1954 (não ratificada por Timor-leste); Convenção relativa ao estatuto dos apátridas, de 1964; Convenção relativa à Troca de informações em Matéria de aquisição de 
nacionalidade, de 1964; Convenção sobre a nacionalidade das Mulheres Casadas, de 1957. Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 35.º, n.° 4; 54.°, n.° 4; 75.°, n.° 1, alínea a); 
95.°, n.° 2, alínea d); 127.°, n.° 1.) l n.° 9/2002, de 5 de novembro (nacionalidade); l n.° 9/2003, de 15 de outubro (imigração e asilo); Dl n.° 1/2004, de 4 de fevereiro (regulamento da 
lei da nacionalidade); Dl n.° 2/2004, de 4 de fevereiro (identificação Civil)
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a nacionalidade é o vínculo jurídico e político que liga uma pessoa
a um estado, com o qual esta tenha uma comunhão de vida, 
interesses e sentimentos, atribuindo-lhe direitos e deveres. a este 
conjunto de direitos e deveres atribuídos aos nacionais de um 
estado, dá-se o nome de cidadania.

num mundo organizado em estados, a ligação das pessoas a um 
estado é muito relevante não só para a afirmação da sua própria 
identidade e sentimento de pertença a uma comunidade mas 
também para a titularidade de um conjunto de direitos importantes 
(relacionados com a participação na soberania) que os estados 
reservam para os membros da sua comunidade, tais como os direitos 
de votar e ser eleito e o de aceder às funções públicas do país e o 
direito de, sem restrições, entrar e residir no país.

o direito humano à nacionalidade é, no fundo, uma condição para
o gozo de outros direitos humanos. por isso, os estados não podem 
negar ou retirar arbitrariamente a nacionalidade a qualquer pessoa
e as pessoas têm o direito de mudar de nacionalidade.

Frequentemente, os estados impõem também deveres que apenas 
se aplicam aos seus nacionais, como por exemplo, o dever de 
cumprir o serviço militar obrigatório. 

são os estados que definem os critérios para atribuição da nacionalidade 
e cidadania, utilizando geralmente um ou uma combinação dos 
seguintes critérios: é cidadão de um estado a pessoa que nasça em 
território nacional (ius soli) e a pessoa que seja descendente de um 
cidadão nacional (ius sanguini). estes critérios são utilizados para 
definir quem, no momento do nascimento, adquire automaticamente 
a cidadania (cidadania originária).

porém, muitos estados permitem também a aquisição da cidadania 
após o nascimento (cidadania adquirida), geralmente a pessoas que 
residam no território nacional durante um determinado período de 
tempo ou que se tenham casado com nacionais desse estado, e que, 
por isso, tenham já criado laços de vida, interesses e sentimentos.

Devido à inexistência de regras internacionais obrigatórias de 
atribuição e perda da nacionalidade por parte dos estados, muitas 
pessoas não conseguem obter qualquer cidadania, sendo por isso 
apátridas. em 2011, aproximadamente 12 milhões de pessoas não 
tinham uma nacionalidade. estas pessoas têm dificuldade em obter 
documentos de identidade e, frequentemente, estão sujeitas a 
discriminação, vivendo situações precárias, à margem da sociedade. 

simultaneamente, pela aplicação das regras de diferentes estados, 
muitas pessoas obtêm duas ou até mais nacionalidades, estando 
sujeitas aos direitos e aos deveres inerentes a cada uma delas.

Nasionalidade hanesan vínkulu jurídiku no polítiku ne’ebé halo 
ligasaun entre ema ida no estadu ida, ho ida ne’ebé iha ligasaun 
moris, interesse no sentimentu, no atribui direitu no devér sira. 
Ba konjuntu husi direitu no dever sira ne’ebé atribui ba ema nasionál 
husi estadu ne’e, bolu sidadania.

iha mundu ne’ebé organiza tuir estadu sira, ligasaun husi ema 
ba estadu, relevante liu ba afirmasaun husi identidade rasik no 
sentimentu pertensa ba komunidade no mos titularidade husi 
konjuntu husi direitu sira ne’ebé importante (ne’ebé relasiona ho 
partisipasaun iha soberania) ne’ebé estadu sira fo ba membru 
sira husi komunidade hanesan direitu atu vota no hetan eleisaun, 
direitu atu iha asesu ba funsaun públika husi país no direitu atu 
tama no hela iha país. 

Direitu umano ba nasionalidade hanesan kondisaun ba goza 
direitu umanu seluk. nune’e estadu sira labele nega ka hasai 
arbiru nasionalidade husi ema ruma no ema iha direitu atu muda 
nasionalidade. 

Dala barak, estadu sira impoin devér balu ne’ebé aplika ba nasionál 
deit, hanesan, kumpre servisu militár obrigatóriu. 

estadu sira define kritériu sira ba atribuisaun ba nasionalidade 
no sidadania, no bainbain uza kritériu ida ka konjuntu husi kritériu 
sira ne’ebé tuir mai: konsidera nudár sidadaun husi estadu ida ba 
ema ne’ebé moris iha teritóriu nasionál (ius soli) no ema ne’ebé 
dexendente husi sidadaun nasionál (ius sanguini). Kritériu sira ne’e 
uza hodi define se mak bainhira moris, hetan automátiku sidadania 
(sidadania orijinária).

Maski nune’e, estadu barak fo dalan mos atu hetan sidadania liu 
moris (sidadania adkirida), liu liu ba ema ne’ebé hela iha teritóriu 
nasionál durante períodu tempu nia laran ka kaben ho sidadaun 
nasionál husi estadu ne’e, nune’e, iha ona ligasaun vida, interese 
no sentimentu. 

Tamba la iha regra internasionál obrigatóriu kona ba fo no lakon
nasionalidadu husi estadu, ema barak la konsege hetan nasionalidade
nune’e konsidera nudar apátrida (la iha pátria). iha 2011, maizumenus
ema millaun 12 la iha nasionalidade. ema sira ne’e susar atu hetan 
dokumentu identidade no dala barak sira hetan diskriminasaun no 
moris la di’ak no la tama iha sosiedade. 

akontese mos katak, liu husi aplikasaun husi regra sira husi estadu 
oin oin, ema barak hetan nasionalidade rua ka liu, no sujeitu ba 
direitu no devér husi nasionalidade sira ne’e. 

 

ATIVIDADE
1. Timor-Leste pode negar a nacionalidade a pessoas nascidas 
no estrangeiro filhos de pai ou mãe timorense? a) Sim b) Não

2. As pessoas estrangeiras podem votar nas eleições para os 
órgãos de soberania de Timor-Leste? a) Sim b) Não

3. As pessoas que não têm uma cidadania (apátridas) enfrentam 
grandes dificuldades em viajar, trabalhar, estudar, vivendo 
muitas vezes à margem da sociedade. a) Verdadeiro b) Falso 

 

AKTIVIDADE
1. Timor-Leste bele la fo nasionalidade ba ema ne’ebé moris 
iha rai liur no nia inan ka aman ema Timor? a) Los b) Lae

2. Ema estranjeiru bele vota iha eleisaun ba órgaun soberania 
husi Timor-Leste? a) Los b) Lae

3. Ema ne’ebé la iha sidadania (apátrida) hetan susar atu halo 
viajen, hetan servisu ka estuda no dala barak sira moris iha 
sosiedade nia liur. a) Los b) Lae
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fAmÍliA e mAtrimÓnio 
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 16o  

1. a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito
de casar e de constituir 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 protecção desta e do estado.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 39o (FAMíLIA, CASAMENTO E MATERNIDADE)

1. o estado protege a família como célula base da sociedade
e condição para o harmonioso desenvolvimento da pessoa.

2. Todos têm direito a constituir e a viver em família.

3. o casamento assenta no livre consentimento das partes e na plena 
igualdade de direitos entre os cônjuges, nos termos da lei.

4. a maternidade é dignificada e protegida, assegurando-se a todas 
as mulheres protecção especial durante a gravidez e após o parto e 

às mulheres trabalhadoras direito a dispensa de trabalho por período 
adequado, antes e depois do parto, sem perda de retribuição e de 

quaisquer outras regalias, nos termos da lei.

kAben no HAri’i UmAkAin 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 16o  

1. Mane no feto ne’ebé boot ona, la haree ba ninia sidadania, 
nasionalidade ka relijiaun, iha direitu atu kaben no harii umakain.
sira iha direitu ne’ebé hanesan kona-ba kazamentu, iha tempu 

kazamentu no iha tempu divórsiu/fahe-malu nian.

2. Kazamentu bele hala’o de’it bainhira sira mesak hili
no sira na’in rua simu malu.

3. umakain hanesan unidade naturál no fundamentál sosiedade nian 
no iha direitu atu hetan protesaun hosi sosiedade no estadu.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 39o (FAMíLIA, KAzAMENTU NO MATERNIDADE)

1. estadu proteje uma-kain nu’udar baze selulár iha sosiedade no 
nu’udar kondisaun ne’ebé di’ak ba ema idaidak hodi dezenvolve an.

2. ema hotu-hotu iha direitu atu harii no moris iha uma-kain.

3. Kazamentu hatuur iha ema feto no mane sira-nia hakarak rasik
no iha sira na’in rua nia direitu hanesan, tuir lei haruka.

4. soin di’ak no tau matan duni ba maternidade, fiar metin katak 
feto hotu-hotu hetan protesaun espesiál wainhira hetan isin-rua no 

wainhira hahoris liutiha, no ba feto traballadora hotu-hotu iha direitu 
ba feriadu iha tempu adekuadu ida nia laran, molok tuur ahi eh tuur 
ahi liutiha, hodi la lakon retribuisaun no regalia, ruma tuir lei haruka.

 

FACTOS
• Em Timor-Leste existem três tipos de casamento com 
validade legal, o civil, o católico e o tradicional monogâmico 
(Código Civil).

• De acordo com os Censos de 2010, da população com idade
compreendida entre os 10 e os 14 anos, 1.047 crianças 
declararam ser casadas, 120 viúvas, 16 divorciadas e 8 separadas. 

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Timor-Leste iha kazamentu tipu tolu ne’ebé konsidera 
legál: kaben sivil, kaben iha igreja no kaben tradisionál 
monogámiku (feen ida deit) (Kódigu sivil).

• Tuir Censos 2010, husi populasaun ho tinan entre tinan 10 no 
tinan 14, iha labarik na’in 1 047 ne’ebé deklara katak kaben na’in 
ona, 120 deklara katak faluk, 16 katak divorsiadu no 8 separadu. 

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 12.°, 16.° e 25.°, n.° 2); piDCp (arts. 17.° e 23.°); piDesC (art. 10.°, n.ºs 1 e 2); CeDM (art. 16.°); CDC (art. 5.º, art. 9.º, art. 10.º
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 23.°; 6.°, alínea j); 17.°; 56.°, n.° 2; 156.°, n.° 1, alínea b); l n.° 7/2010, de 7 de julho (Contra a Violência Doméstica).
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a família é um elemento essencial da organização da sociedade e tem 
um papel chave na realização pessoal do ser humano. por este motivo, 
tanto os estados como a própria sociedade, têm o dever de proteger
a família (ver privacidade). 

Como o conceito de família varia de região para região, compete 
aos estados defini-lo, tendo em conta os valores culturais e sociais 
da sua comunidade. assim, dependendo da comunidade em causa, 
o conceito de família inclui a família alargada ou apenas a família 
nuclear, e pode basear-se em laços de sangue, em vínculos jurídicos 
(tais como o casamento e a adopção) ou noutros critérios como, 
por exemplo, a coabitação.

Todas as pessoas que tenham atingido a idade núbil (idade mínima 
para casar), têm o direito a casar e a constituir família. Compete 
aos estados definir a idade mínima para o casamento, não devendo 
esta, em regra, ser inferior a 15 anos de idade. ninguém pode ser 
impedido de casar por quaisquer motivos étnicos, religiosos ou 
de nacionalidade.

o estado deve também garantir que o casamento é celebrado 
com o livre e pleno consentimento das duas pates. isto significa 
que ninguém pode ser obrigado ou pressionado a casar e que o 
casamento só é válido se as duas pessoas quiserem, por sua livre 
vontade, casar-se. por isso, no momento do casamento devem, 
em princípio, estar presentes os futuros esposos, uma autoridade 
competente e testemunhas. 

o direito de constituir família implica as possibilidades de iniciar, 
em conjunto com outra pessoa, uma nova família, de com ela viver, 
e de procriar. 

os estados devem facilitar o reagrupamento ou reunificação familiar, 
especialmente entre pais e filhos que vivam separados dentro do 
mesmo país ou em diferentes países. no caso dos refugiados estes 
mecanismos assumem extrema importância (ver asilo).

as pessoas têm o direito de decidir se querem ter filhos e quantos 
filhos querem ter. por isso, as políticas de planeamento familiar 
não podem ser obrigatórias nem discriminatórias. 

Durante o casamento, os cônjuges, têm os mesmos direitos e 
responsabilidades no âmbito da família competindo a ambos, 
em plena igualdade, a direção da mesma em todos os aspetos 
(por exemplo, na educação dos filhos e na gestão da casa e do 
património familiar). 

os princípios da igualdade e da liberdade aplicam-se também nos 
casos de separação ou divórcio.

os estados devem garantir o direito das crianças aos cuidados 
dos pais, promovendo medidas de apoio às famílias, em especial 
no que respeita à maternidade, e assegurando que nenhuma criança 
é separada dos seus país sem o devido processo judicial.

Família hanesan elementu esensiál husi organizasaun ba sosiedade 
no iha papel xave iha realizasaun pesoál husi ema. nune’e, estadu no 
sosiedade iha dever hodi proteje familia (haree privasidade). 

Tamba konseitu família la hanesan iha rejiaun hotu, estadu mak iha 
kompeténsia hodi define konseitu ne’e, haree ba valór kulturál no 
sosiál husi komunidade. nune’e, depende ba komunidade, konseitu 
familia inklui familia boot ka familia nuklear (feen, laen, oan) no 
bele bazeia ba ligasaun raan, ba ligasaun juridika (kazamentu no 
adosaun) ka kritériu seluk hanesan hela hamutuk. 

ema hotu ne’ebé to’o ona ‘’idade nubil’’ (idade ne’ebé minimu atu 
bele kaben) iha direitu atu kaben no harii umakain. Kompete ba 
estadu hodi define tinan minimu atu kaben, no regra ida ne’e tenke 
liu tinan 15. labele taka dalan ba kazamentu ho razaun étniku, 
relijiozu ka nasionalidade. 

estadu tenke garante mós katak kazamentu hala’o ho konsentimentu
(hatan) kompletu no livre husi ema na’in rua. ida ne’e signifika katak 
labele obriga ka halo presaun ba ema hodi kaben no kazamentu iha 
validade bainhira deit ema rua ne’ebé kaben halo nune’e tamba sira 
nia vontade rasik. nune’e, iha momentu kaben tenke hola prezensa 
kaben nain sira, autoridade kompetente no testemuña (sasin). 

Direitu atu harii uma kain implika posibilidade hodi harii, hamutuk 
ho ema seluk, sira nia familia foun, no hela ho nia no iha oan. 

estadu sira tenke loke dalan ba reagrupamentu ka reunifikasaun 
familiar, liu liu ente inan aman no oan, ne’ebé hela ketak iha país 
ida ka iha país liur. Kona ba kazu husi refujiadu sira mekanismu sira 
ne’e importante tebes (haree azilo).

ema iha direitu atu deside karik sira hakarak iha oan ka lae no oan 
hira mak sira hakarak. nune’e politika planeamentu familiar labele 
obrigatóriu ka diskriminatóriu. 

iha kazamentu nia laran, feen no laen iha direitu no responsabilidade
sira ne’ebé hanesan kona ba família no sira rua ho igualdade mak 
iha kompetensia hodi haree ba familia iha aspetu hotu (ezemplu, 
edukasaun husi oan sira no jestaun husi uma no patrimóniu familia). 

prinsípiu sira husi igualdade no liberdade aplika mos karik iha 
separasaun ka divórsiu. 

estadu sira tenke garante direitu husi labarik hodi hetan kuidadu 
sira husi sira nia inan aman, no promove medida sira kona ba apoiu 
ba familia, liu liu kona ba maternidade no garante katak labarik la 
haketak husi inan aman bainhira la liu prosesu judisiál. 

 

ATIVIDADE
1. Duas pessoas de diferentes religiões não podem casar-se.  
a) Verdadeiro b) Falso 

2. Quem tem que consentir o casamento?
a) Os pais da noiva b) Os pais do noivo 
c) O Estado d) Os noivos.

3. Quem é o “chefe” da família? 
a) O marido; b) A mulher; c) Ambos.

 

AKTIVIDADE
1. Feto no mane ne’ebé la iha relijiaun hanesan labele kaben 
malu. a) Loos b) Lae

2. Se mak tenke fo autorizasaun ba kazamentu?  
a) Feen nia inan aman b) Laen nia inan aman 
c) Estadu d) Feen no Laen

3. Se mak “xefe” husi família? 
a) Lae b) Feen c) Rua ne’e hotu
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ProPrieDADe
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 17o  

1. Toda a pessoa, individual ou colectivamente,
tem direito à propriedade.

2. ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 54o (DIREITO à PROPRIEDADE PRIvADA)

1. Todo o indivíduo tem direito à propriedade privada,
podendo transmiti-la em vida e por morte, nos termos da lei.

2. a propriedade privada não deve ser usada em prejuízo
da sua função social.

3. a requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar 
mediante justa indemnização, nos termos da lei.

4. só os cidadãos nacionais têm direito
à propriedade privada da terra.

ArtIgo 141o (TERRAS)

são regulados por lei a propriedade, o uso e a posse útil das terras, 
como um dos fatores de produção económica.

ProPrieDADe 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 17o  

1. ema hotu-hotu iha direitu atu iha rikusoin,
mesak ka hamutuk ho ema seluk.

2. laiha ema ida mak nia rikusoin ema bele hadau arbiru de’it.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 54o (DIREITU BA PROPRIEDADE PRIvADU)

1. ema hotu-hotu iha direitu ba propriedade privada,
no bele fó ba ema seluk wainhira sei moris
no mós wainhira mate, tuir lei nia lalao’k.

2. labele uza propriedade privada hodi estraga
fali nia funsaun sosiál.

3. atu hetan eh hasai ema ida nia propriedade privada
hodi halo ba uzu públiku, tenke selu indeminizasaun

loloos ba sidadaun, tuir lei haruka.

4. ema sidadaun nasionál de’it maka bele iha direitu
ba propriedade privada sidadaun nian.

ArtIgU 141o (RAI)

lei maka regula rai nia propriedade, uzu no pose util,
hanesan fatór ba produsaun ekonómika ida.

 

FACTOS
• Nos Censos de 2010 a grande maioria dos timorenses declarou 
viver em habitações que são sua propriedade ou da sua família. 

• Segundo a mesma fonte, mais de metade dos agregados 
familiares têm telefone, 5.4 % têm um carro ou carrinha, 14,3 % 
têm motorizada, 2,5 % têm um barco, 24,2 % têm televisão e 
10,5 % têm um frigorífico. Em todos os casos (excepto no dos 
barcos) a percentagem de agregados familiares rurais que são 
proprietários de bens é muito menor quando comparada com 
os agregados urbanos. Por exemplo, 62,5 % dos agregados
urbanos têm televisão enquanto que apenas 10,9% dos agregados
rurais têm este eletrodoméstico e 14,8 % dos agregados 
urbanos têm carro ou carrinha em comparação com os 2,1 % 
de agregados rurais que têm este meio de transporte.

  
 

FAKTU SIRA
• Iha Censos 2010 timor oan barak liu hatete katak hela iha 
propriedade ne’ebé sira nia ka sira nia familia nia. 

• Tuir fonte ne’e, liu metade husi agragadu familiár iha telefone, 
5.4 % iha kareta ka truck, 14,3 % iha motor, 2,5 % iha ro, 24,2 
% iha televizaun no 10,5 % iha jeleira. Iha kazu hotu (exetu ro) 
persentajen husi agregadu familiár rurál ne’ebé proprietáriu 
husi beins sira ne’e kiik liu bainhira halo komparasaun ho 
agregadu urbanu. Hanesan ezemplu, 62,5 % husi agregadu 
urbanu sira iha televizaun no 10,9% deit husi agregadu rurál 
sira iha televizaun ka 14,8 % husi agregadu urbanu iha kareta 
ka truck kompara ho 2,1 % husi agregadu rurál ne’ebé iha meiu 
transporte ne’e. 

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 2.°); CeDM (CeDaW) (art. 15.º e 16.º); CiDTM (art. 15.º); CDpD 5.º e 30.º); Convenção da ilo n.º 169, de 1989 (povos indígenas e tribais). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 3.°; 23.°; 30.°; 40.°; 43.°; 60.°; 138.°; 139.°; 140.°; 141.°; 161.°); CC.
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o conceito de propriedade usado na DuDH é mais amplo do que 
o utilizado no direito civil, abrangendo não só a propriedade mas 
também todas as formas legais de apropriação de coisas, tais como 
o uso, a posse e o usufruto. o conceito de coisa deve, também ele, 
ser visto de um modo abrangente, incluindo coisas móveis e imóveis, 
corpóreas e incorpóreas e outras coisas intangíveis que possam ter 
um valor, bem como o direito sobre coisas que possam vir a ser parte 
do património da pessoa.

o direito à propriedade, especialmente à propriedade da terra, 
é uma condição importante para a diminuição da pobreza e é 
frequentemente o meio para o gozo de outros direitos humanos, 
tais como os direitos à habitação, à alimentação adequada e ao 
trabalho. a identidade cultural, particularmente no que respeita aos 
grupos indígenas, encontra-se também intimamente ligada à terra.

o direito à propriedade é universalmente reconhecido, para todas as 
pessoas, sem discriminação. no entanto, num mundo em que a
riqueza tende a acumular-se nas mãos de uma pequena percentagem
de pessoas, é patente o conflito entre a salvaguarda da propriedade 
privada de cada pessoa e a garantia do direito de todas as pessoas 
a obterem uma habitação adequada (ver nível de Vida adequado) 
e, especialmente no caso dos agricultores, o direito de utilização 
e propriedade da terra. 

o direito internacional prevê especificamente o acesso ao uso e à 
propriedade, em especial da terra, por parte de alguns grupos que, 
por diversos motivos, têm vindo a ser discriminados no âmbito deste 
direito, tais como as mulheres, os trabalhadores migrantes e os povos
indígenas. os povos indígenas têm direito às terras, territórios e 
recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham 
de outra forma utilizado ou adquirido.

os estados têm a obrigação de:

- respeitar o direito à propriedade, não podendo interferir 
arbitrariamente no gozo deste direito; 

- proteger o direito à propriedade, tomando medidas necessárias 
para prevenir a sua violação por parte de outras pessoas;

- Concretizar o direito à propriedade, assegurando a igualdade
e não discriminação no acesso ao mesmo.

os estados devem assegurar a proteção contra o despejo uma vez 
que este afeta os direitos humanos à propriedade e à habitação 
adequada (ver nível de Vida suficiente). a retirada forçada de 
pessoas da sua casa só é admitida em circunstâncias excepcionais, 
em nome do interesse público e de acordo com a lei, tendo a pessoa 
afetada o direito a receber uma compensação adequada. 

Konseitu propriedade ne’ebé uza iha DuDH boot liu duke ida ne’ebé 
uza iha direitu sivil, no abranje la’ós deit propriedade maibé mos 
forma legál hotu husi apropriasaun hanesan uzu, posse no uzufrutu. 
Konseitu husi sasan tenke haree mos nudar abranjente no inklui 
beins móveis no imóveis, korpórea no inkorpórea no buat seluk 
ne’ebé intanjível ne’ebé iha valór hanesan direitu kona ba sasan 
ne’ebé sei sai patrimóniu husi ema .

Direitu ba propriedade, liliu propriedade husi rai, hanesan kondisaun 
ne’ebé importante hodi hamenus ki’ak no dala barak hanesan meiu 
hodi haktuir direitus umanus seluk hanesan direitu ba uma, hahan no 
servisu. identidade kulturál, liu liu kona ba grupu indijena, iha mos 
ligasaun ba rai.

Direitu ba propriedade iha rekoñesimentu universál, ba ema hotu, 
la iha diskriminasaun. Maski nune’e iha mundu ne’ebé rikusoin iha 
tendensia atu ba persentajen kiik husi ema, ita bele haree konflitu 
entre salvaguarda husi propriedade privada husi ema ida idak no 
garantia husi direitu husi ema hotu hodi hetan uma ne’ebé adekuadu 
(haree nível Moris ne’ebé adekuadu) no, liu liu iha kazu husi 
agrikultór sira, direitu utilizasaun no propriedade husi rai . 

Direitu internasionál koalia kona ba asesu ba uzu no propriedade, 
liu liu ba rai, husi grupu balu ne’ebé ho razaun oin oin hetan 
diskriminasaun kona ba direitu ida ne’e, hanesan feto, traballadór 
migrante no ema indijena. ema indijena iha direitu ba rai, territóriu 
no rekursu ne’ebé sira iha no halo okupasaun tuir tradisaun ka uza 
ka hola iha oin seluk. 

estadu sira iha obrigasaun atu: 

- respeita direitu ba propriedade, no la bele halo interferénsia 
arbiru kona ba direitu ne’e; 

- proteje direitu ba propriedade, no hola medida sira ne’ebé 
nesesária hode prevene violasaun husi ema seluk;

- Hala’o direitu ba propriedade, no garante igualdade no katak 
la iha diskriminasaun iha asesu ba direitu ne’e.

estadu sira tenke garante protesaun kontra despeju tamba ida 
ne’e iha impaktu ba direitus umanus kona ba propriedade no uma 
ne’ebé adekuadu (haree nível Moras ne’ebé natoon). obriga forsadu 
ema atu sai husi sira nia uma bele akontese deit iha sirkunstánsia 
exesionál, tuir interese públiku no tuir lei, no ema ne’ebé afeta iha 
interese atu hetan kompensasaun ne’ebé adekuadu. 

 

ATIVIDADE
1. Os Estados são obrigados a dar um pedaço de terra a cada 
pessoa. a) Verdadeiro b) Falso.

2. O Estado só pode retirar as pessoas das suas habitações em 
casos excepcionais. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Estadu sira tenki fo rai ba ema ida-idak. a) Loos b) Lae

2. Estadu bele obriga ema sai husi sira nia uma bainhira kazu 
exesaun. a) Loos b) Lae
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PensAmento, consciênciA 
e religião

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 18o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 12o (O ESTADO E AS CONFISSõES RELIGIOSAS)

1. o estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, 
as quais são livres na sua organização e no exercício das

actividades próprias, com observância da Constituição e da lei.

2. o estado promove a cooperação com as diferentes confissões 
religiosas, que contribuem para o bem-estar do povo de Timor-leste.

ArtIgo 45o (LIBERDADE DE CONSCIêNCIA, 
DE RELIGIãO E DE CULTO)

1. a toda a pessoa é assegurada a liberdade de consciência, 
de religião e de culto, encontrando-se as confissões religiosas 

separadas do estado.

2. ninguém pode ser perseguido nem discriminado por causa 
das suas convicções religiosas.

3. É garantida a objecção de consciência, nos termos da lei.

4. É garantida a liberdade do ensino de qualquer religião no âmbito 
da respectiva confissão religiosa.

HAnÓin, konXiénsiA
no reliJiAUn

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 18o  

ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade hanoin nian, neon no relijiaun 
nian; direitu ida-ne’e inklui mós liberdade atu muda nia relijiaun ka 
nia fiar, no liberdade atu hatudu nia relijiaun ka fiar liu hosi hanorin, 
prátika, reza no observánsia, mesamesak ka hamutuk ho ema seluk, 

iha públiku ka privadu.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 12o (ESTADU NO RELIJIAUN SIRA)

1. estadu rekonese no respeita fiar oin-oin, ne’ebé sira-nia 
organizasaun iha liberdade atu hala’o atividade relijiozu sira, 

ne’ebé buka halo tuir nafatin lei-inan no lei- oan sira.

2. estadu hala’o knaar hamutuk ho instituisaun fiar relijiaun oin-oin, 
ne’ebé hakarak serbí ba povu Timor-leste nia di’ak.

ArtIgU 45o (LIBERDADE KONxIéNSIA, RELIJAUN
NO KULTU NINIAN)

1. ema hotu tenki iha liberdade ba konxiénsia, relijiaun no ba kultu, 
nune’e konfisaun relijiozu sira haketak ho estadu.

2. labele halo ta’uk no labele diskrimina (hatun) ema ida 
tanba nia konviksaun relijioza.

3. iha garantia ba objesaun tuir konxiénsia, tuir lei haruka.

4. iha garantia ba liberdade atu hanorin relijiaun ne’ebé de’it, 
maibé iha relijiaun ida-idak nia laran.

 

FACTOS
• Percentagem da população timorense por religião, 
segundo os Censos de 2010:

• Católica: 96.9% • Protestante / Evangélica: 2.2%
• Muçulmana: 0.3% • Outras: 0.5%

  
 

FAKTU SIRA
• Persentajen husi populasaun timor ona tuir relijiaun, 
tuir Censos 2010:

• Katólika: 96.9% • Protestante / Evanjélika: 2.2%
• Musulmana: 0.3% • Seluk: 0.5%

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 18.º); CDC (art. 14).
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 12.º, 18.º, 25.º n.º 5 e 45.º).
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as liberdades de pensamento, consciência e religião está inter-
relacionada com outras liberdades fundamentais do indivíduo, tais 
como a liberdade de expressão e opinião e a liberdade de reunião 
e associação (ver artigos seguintes). 

a liberdade de pensamento inclui a liberdade de consciência e 
a liberdade de religião ou convicção. a liberdade de pensamento 
é o direito da pessoa a ter os seus próprios pensamentos, ideias 
e convicções. inclui, por exemplo, o direito a não aceitar uma 
ideologia política ou religiosa com a qual a pessoa discorda.

a liberdade de consciência está relacionada com o sentido moral e 
filosófico do indivíduo, o que ele considera que está certo e errado. 
por exemplo a liberdade de consciência é admitida em diversos 
países como fundamento para a recusa em cumprir o serviço 
militar obrigatório.

a liberdade de religião refere-se ao direito de ter uma religião ou 
convicção e de viver de acordo com a mesma, em privado ou em 
público, individualmente ou na comunidade (é um direito individual 
que tem igualmente um aspeto coletivo). esta liberdade significa 
que uma pessoa pode renunciar ou mudar de religião e convicção. 

os termos religião e convicção são interpretados extensivamente 
e incluem as convicções que admitem a existência de um Deus, 
as que não a admitem, as que a negam, assim como o direito de 
não professar qualquer religião ou convicção. por outro lado, 
a liberdade de religião e convicção não se limita às religiões 
tradicionais ou institucionalizadas. acresce que todas as religiões 
têm o direito de estabelecer comunidades ou organizações 
sem interferência do estado, incluindo novas religiões (não 
discriminação). o apelo ao ódio religioso, que constitua uma 
incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência, deve ser 
interditado pela lei.

este não é um direito humano absoluto, podendo ser sujeito a 
limitações em determinadas circunstâncias. no entanto, apenas 
a dimensão coletiva da liberdade religiosa, relativa ao ensino, à 
prática, ao culto e aos ritos pode sofrer limitações, desde que estas 
se encontrem previstas na lei e sejam necessárias à protecção 
de segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das 
liberdades e direitos fundamentais de outrem. a dimensão individual 
da liberdade religiosa nunca pode ser sujeita a quaisquer limitações. 
inclusivamente, uma pessoa tem o direito de manter a sua religião 
ou convicção como uma questão privada, não podendo sequer ser 
obrigada a divulgá-la.

Liberdade hanoin, konxiénsia no relijiaun iha inter-relasaun ho 
liberdade fundamentál husi ema, hanesan liberdade espressaun 
no opiniaun no liberdade reuniaun no asosiasaun (haree artigu 
tuir mai). 

Liberdade hanoin inklui liberdade konxiénsia (neon) no liberdade 
relijiaun ka fiar. liberdade hanoin hanesan direitu husi ema hodi iha 
nia hanoin, ideia no fiar rasik. inklui nudar ezemplu, direitu atu la 
simu politika ka relijioza ne’ebé sira la fo fiar ba. 

Liberdade konxiénsia relasiona ho sentidu morál no filozófiku 
husi ema, saida mak nia konsidera loos ka la loos. nudar ezemplu, 
liberdade konxiénsia simu iha país oin oin nudar fundamentu hodi 
la halo servisu militár obrigatóriu. 

Liberdade relijiaun refere ba direitu hodi iha relijiaun ka fiar tuir nia 
hakarak, iha privadu ka iha públiku, ketak ka iha komunidade (direitu 
individuál ne’ebé iha mos aspetu koletivu). liberdade ne’e signifika 
katak ema bele renunsia ka muda relijiaun ka fiar. 

Termu relijiaun no fiar interpreta deit estensivamente no inklui fiar 
ne’ebé simu katak iha Maromak, sira ne’ebé la simu, sira ne’ebé nega 
nune’e no direitu atu la iha relijiaun ka fiar. liberdidade relijiaun 
no fiar la’ós limitadu ba relijiaun tradisionál ka institusionalizada.  
relijiaun hotu iha direitu atu estabelese komunidade ka organizasaun 
no la hetan interferénsia husi estadu, inklui relijiaun foun (la 
diskriminasaun). apelu ba ódiu relijiozu, hanesan insentivu ba 
diskriminasaun, ostilidade ka violénsia, ne’ebé tenke proíbe husi lei. 

ida ne’e la’ós direitu umanu absolutu ne’ebé bele iha limitasaun iha 
situasaun balu. Maski nune’e, dimensaun koletiva husi liberdade 
relijioza, kona ba hanorin, prátika, kultu, ka ritu bele hetan limitasaun 
bainhira deit limitasaun ne’e hakerek iha lei no nesesáriu ba 
protesaun seguransa, orden no saúde publika ka morál ka liberdade 
no direitu fundamentál husi ema seluk. Dimensaun individual husi 
liberdade relijioza labele sujeita ba limitasaun. inklui mos, ema nia 
direitu atu mantein relijiaun ka fiar nudar kestaun privada, no labele 
obriga hodi fo sai ida ne’e.

 

ATIVIDADE
1. A liberdade de pensamento é mais abrangente do que a 
liberdade de consciência e a liberdade religiosa. 
a) Verdadeiro b) Falso

2. Uma nova religião pode estabelecer-se em Timor-Leste? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

3. Um Estado pode limitar a realização de cultos religiosos?  
a) Sim b) Não c) Às vezes

 

AKTIVIDADE
1. Liberdade hanoin abranjente liu liberdade konxiénsia no 
liberdade relijioza. a) Loos b) Lae

2. Relijiaun foun bele estabelese an iha Timor-Leste?  
a) Loos b) Lae c) Dala balu

3. Estadu bele limita realizasaun husi kultu relijiozu sira?   
a) Loos b) Lae c) Dala balu
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oPinião e eXPressão
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 19o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 40o (LIBERDADE DE ExPRESSãO E INFORMAçãO)

1. Todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão
e ao direito de informar e ser informados com isenção.

2. o exercício da liberdade de expressão e de informação
não pode ser limitado por qualquer tipo de censura.

3. o exercício dos direitos e liberdades referidos neste artigo 
é regulado por lei com base nos imperativos do respeito 

da Constituição e da dignidade da pessoa humana.

ArtIgo 41o (LIBERDADE DE IMPRENSA E DOS MEIOS
DE COMUNICAçãO SOCIAL)

1. É garantida a liberdade de imprensa e dos demais meios 
de comunicação social.

2. a liberdade de imprensa compreende, nomeadamente, a liberdade 
de expressão e criação dos jornalistas, o acesso às fontes de 

informação, a liberdade editorial, a protecção da independência 
e do sigilo profissional e o direito de criar jornais, publicações 

e outros meios de difusão.

3. não é permitido o monopólio dos meios de comunicação social.

4. o estado assegura a liberdade e a independência dos órgãos 
públicos de comunicação social perante o poder político

e o poder económico.

5. o estado assegura a existência de um serviço público de rádio 
e de televisão que deve ser isento, tendo em vista, entre outros 

objectivos, a protecção e divulgação da cultura e das tradições da 
república Democrática de Timor-leste e a garantia da expressão 

do pluralismo de opinião.

6. as estações emissoras de radiodifusão e de radiotelevisão 
só podem funcionar mediante licença, nos termos da lei.

HAto’o no 
iHA oPiniAUn  

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 19o  

ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade atu iha opiniaun no hato’o nia 
opiniaun; direitu ida-ne’e inklui mós liberdade atu iha opiniaun ne’ebé 
laiha interferénsia, no atu buka, simu no hato’o informasaun no ideia 

sira hosi média sá de’it, no la haree ba rai-ketan.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 40o (LIBErDADE Ko’ALIA no InForMAsAUn nInIAn)

1. ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade ko’alia nian no direitu
atu hetan informasaun ruma, no tan informasaun loloos nian.

2. liberdade ko’alia no informasaun ninian labele hetan
limitasaun hosi sensura ruma.

3. lei maka sei regula direitu no liberdade ne’ebé temi-sai 
iha artigu ida-ne’e, ho baze iha imperativu kona-ba respeitu

ba lei-inan no respeitu ba ema idaidak nia dignidade.

ArtIgU 41o (LIBERDADE IMPRENSA
NO KOMUNIKASAUNSOSIáL NINIAN)

1. iha garantia ba liberdade imprensa nian no ba meius
seluk tan kona-ba komunikasaun sosiál.

2. Halo parte liberdade imprensa nian, liberdade ko’alia nian no 
hamoris/hakiak jornalista sira, asesu ba fontes kona-ba informasaun, 

liberdade editoriál, protesaun ba independénsia no ba segredu 
profisionál no mós direitu atu halo jornál, publikasaun ninian 

no meius difuzaun selu-seluk tan.

3. labele permite monopóliu kona-ba meiu komunikasaun sosiál sira.

4. estadu hametin liberdade no independénsia ba órgaun públiku 
kona-ba komunikasaun sosiál, husi podér polítiku no podér ekonómiku.

5. estadu hametin ezisténsia ba servisu públiku ida ba rádiu no 
televizaun, ne’ebé sente livre, haree mós ba objetivu seluk, hanesan 
protesaun no divulgasaun kona-ba kultura no tradisaun repúblika 

Demokrátika Timór-leste nian, no fá garantia ba ema ida-idak
atu hateten nia hanoin rasik.

6. estasaun emisora ba radiufuzaun no rádiu televizaun nian
bele hala’o de’it ho lisensa tuir lei haruka.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (arts. 19.º e 20.º); CDC (art. 13.º); 
CieDr (art. 5(d)(viii)). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 23.º, 38.° n.° 1, 
41.°, 53.° n.° 1, 94.°, 156.° n.° 1 alínea b)).
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a liberdade de expressão é inseparável das liberdades de 
pensamento, convicção, religião, associação e reunião. para além 
disso, é um direito essencial parao gozo não só dos direitos civis 
e políticos mas também dos económicos, sociais e culturais (por 
exemplo, do direito a participar no governo e do direito à educação). 
É fundamental para a proteção e promoção dos direitos humanos. 
a liberdade de expressão inclui a liberdade de opinião e a 
liberdade de informação. 

a liberdade de opinião significa que as pessoas podem pensar da 
forma que entenderem e que ninguém pode ser forçado a pensar de 
uma determinada maneira. significa também que uma pessoa pode 
mudar de opinião quando quiser e por qualquer razão. Todas as 
formas de opinião são protegidas por lei, nomeadamente as opiniões 
políticas, científicas, históricas, morais ou religiosas. a liberdade de 
opinião é um direito que não admite qualquer exceção ou restrição, 
pois é impossível controlar os pensamentos de uma pessoa.

a liberdade de expressão, por sua vez, é um direito individual que tem 
aspetos coletivos, pois as pessoas comunicam umas com as outras. 
É o direito de falar livremente, bem como o de ouvir pontos de vista 
e de trocar ideias e informação com os outros, independentemente 
das fronteiras. inclui até o direito ao silêncio. inclui também formas de 
expressão como o discurso político, o comentário, a discussão sobre 
direitos humanos, o jornalismo, a expressão cultural e artística, 
o ensino e o discurso religioso, entre outros.  

Daqui decorre a liberdade de informação, que é o direito a informar-
se e a ser informado, oralmente, por escrito ou de forma impressa, 
ou por qualquer outro meio à escolha (livros, jornais, posters, etc.). 
É reconhecido o importante papel dos meios de comunicação 
social para o exercício da liberdade de expressão. É uma das bases 
da democracia. Daqui decorre a importância da sua liberdade, 
nomeadamente em relação aos governos. 

É ainda reconhecido o direito de acesso à informação detida pelas 
entidades públicas, tanto por parte dos órgãos de comunicação 
social como por parte do público em geral. Todo o indivíduo 
deve ter acesso aos seus dados que se encontrem na posse das 
entidades públicas. Caso tais dados estejam incorretos ou tenham 
sido acedidos de forma contrária à lei, todo o indivíduo tem direito 
à correção desses dados. adicionalmente, os estados devem 
proativamente publicar dados relevantes para o interesse público.

ao contrário da liberdade de opinião, a liberdade de expressão não 
é um direito absoluto, pode sofrer limitações, desde que estas sejam 
expressamente previstas na lei, e apenas quando sejam necessárias 
ao respeito dos direitos ou reputação de outrem ou à salvaguarda 
da segurança nacional, da ordem pública, da saúde e da moralidade 
públicas. estas limitações não podem, no entanto, pôr a própria 
liberdade de expressão em causa. Todo o apelo ao ódio nacional, 
racial e religioso que constitua uma incitação à discriminação, à 
hostilidade ou à violência deve ser proibido pela lei .

 

FACTOS

Liberdade espresaun ka hato’o opiniaun direitu ne’ebe hamutuk 
ho liberdade hanoin, fiar, relijiaun, asosiasaun no reuniaun. liu 
ne’e, direitu ne’e esensiál hodi haktuir direitu sivil, politiku no mos 
ekonómiku, sosiál no kulturál (ezemplu husi direitu atu partisipa iha 
governu no direitu ba edukasaun). ne’e fundamentál ba protesaun 
no promosaun husi direitus umanus. Liberdade espresaun inklui 
liberdade opiniaun no liberdade informasaun. 

Liberdade opiniaun signifika katak ema bele hanoin tuir sira nia 
hakarak no labele obriga hanoin buatruma. signifika mos katak 
ema bele mudansa ba nia opiniaun bainhira hakarak tamba razaun 
ruma. Forma opiniaun hotu hetan protesaun husi lei, liu liu opiniaun 
politika, sientifika, istórika, morál ka relijioza. liberdade opiniaun 
hanesan direitu ne’ebé labele iha exesaun ka restrisaun no labele 
kontrolu ba ema nia hanoin.

Liberdade hato’o opiniaun, hanesan direitu individuál ne’ebé iha 
aspetu koletivu balu tamba ema iha komunikasaun ba malu. ida ne’e 
direitu atu koalia ho liberdade no rona ema nia hanoin no fahe ideia 
no informasaun ho ema seluk, la depende ba fronteira. inklui mos 
direitu ba silensiu. inklui forma espresaun hotu hanesan diskursu 
politiku, komentáriu, diskusaun kona ba direitus umanus, jornalismu, 
espresaun kulturál no artistika, ensinu no diskursu relijiozu ho sira seluk.

Husi ne’e mai liberdade informasaun, ne’ebé direitu atu buka 
informasaun no hetan informasaun, koalia, hakerek ka lee, ka meiu 
seluk ne’ebé hilii (livru, jornál, poster, etc.). rekoñese duni papel husi 
media kona ba ezersisiu liberdade espresaun. ne’e mak baze ida husi 
demokrasia. Husi ne’e importansia husi sira nia liberdade, liu liu kona 
ba influénsia husi Governu. 

rekoñese mos direitu asesu ba informasaun husi entidade públika 
sira no mos media no mos publiku. Karik dadu sira ne’e la loos ka 
hetan la tuir lei, ema hotu ida direitu atu korije ka hadi’a dadu sira 
ne’e, estadu mós tenke publiku dadus sira ne’ebé relevante ba 
interese públiku. 

Kontráriu ba liberdade opiniaun, liberdade espresaun la’ós direitu 
absolutu, bele hetan limitasaun bainhira define iha lei no bainhira 
deit nesesáriu ba respeitu husi direitu sira ka reputasaun husi ema 
seluk ka salvaguarda husi seguransa nasionál, husi orden públika, 
husi saúde no husi moralidade públika. limitasaun sira ne’e labele 
impaktu ba liberdade espresaun ne’ebé refere. apelu hotu ba ódiu 
nasionál, rasiál no relijiozu ne’ebé fo insentivu ba diskriminasaun, 
ostilidade ka violénsia tenke hetan proibisaun husi lei .

• Segundo o relatório sobre Liberdade de Imprensa de 2013 
da Freedom House, relativo a 2012, a imprensa em Timor-leste 
era parcialmente livre, estando o país em 35.º lugar, num total 
de 195.º países.

• Em Timor-Leste existem cerca de 4 jornais semanais e 4 
jornais diários com circulação regular. outros jornais aparecem 
esporadicamente. adicionalmente, existe um canal de televisão 
público e outro privado e cerca de 15 rádios comunitárias.

 

ATIVIDADE
1. O Estado pode censurar os órgãos de comunicação social?  
a) Sim b) Não c) Às vezes

2. Um jornal pode publicar notícias de incitamento ao ódio? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir relatóriu kona ba Liberdade Imprensa husi 2013 husi 
Freedom House, kona ba 2012, imprensa iha Timor-leste livre 
parsialmente, no Timor-leste iha fatin 35., husi total país 195.

• Iha Timor-Leste iha jornál semanál 4 no jornál diáriu 4 
ne’ebé ho sirkulasaun regular. Jornál seluk mosu dala balu. 
iha mos kanal televizaun públiku ida no privadu ida no rádiu 
komunitária 15. 

 

AKTIVIDADE
1. Estadu bele sensura media? a) Loos b) Lae c) Dala balu

2. Jornal bele halo publikasaun husi notisia ne’ebé insentivu 
ba ódiu? a) Loos b) Lae c) Dala balu
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reUnião e 
AssociAção PAcÍficA

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 20o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 42o (LIBERDADE DE REUNIãO E DE MANIFESTAçãO)

1. a todos é garantida a liberdade de reunião pacífica e sem armas, 
sem necessidade de autorização prévia.

2. a todos é reconhecido o direito de manifestação,
nos termos da lei.

4. a aquisição, perda e reaquisição de cidadania,
bem como o seu registo e prova, são regulados por lei.

ArtIgo 43o (LIBERDADE DE ASSOCIAçãO)

1. a todos é garantida a liberdade de associação, desde que não
se destine a promover a violência e seja conforme com a lei.

2. ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação
ou a nela permanecer contra sua vontade.

3. são proibidas as associações armadas, militares ou paramilitares e 
as organizações que defendam ideias ou apelem a comportamentos 

de carácter racista ou xenófobo ou que promovam o terrorismo.

sorU mUtU no 
klibUr Ho DAme

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 20o  

1. ema hotu-hotu iha direitu ba liberdade atu soru-mutu
no klibur ho dame.

2. laiha ema ida mak ema obriga atu tama ba klibur ruma.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 42o (LIBERDADE REUNIAUN NO MANIFESTASAUN NIAN)

1. iha garantia liberdade ba ema hotu-hotu ne’ebe
hakarak halo reuniaun iha pas no la kaer kro’at, no sira lalika

husu uluk autorizasaun.

2. rekonese ema hotu-hotu nia direitu ba manifestasaun,
tuir lei haruka.

4. lei-oan mak sei regula kona-ba akizisaun, lakon no hetan filafali 
sidadania, nune’e mós sidadaun sira-nia rejistu no prova.

ArtIgU 43o (LIBERDADE ASOSIASAUN NIAN)

1. ema hotu-hotu hetan liberdade ba asosiasaun, ho hanoin ida 
ne’ebé la hala’o violénsia no halo tuir lei haruka.

2. ema ida la obrigadu halo parte asosiasaun ida eh hela metin
ho asosiasaun ne’e kontra nia hakaran rasik.

3. iha bandu ba asosiasaun ne’ebé ho kro’at, asosiasaun militár
eh paramilitár no organizasaun sira-ne’ebé hakarak defende

hanoin eh hatoo hahalok ho karater rasista ka hasoru ema railiur
eh haburas terrorizmu.

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 20.º e 23.º); piDCp (art. 20.º e 21.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 7.°, 12.º, 42.º e 43.º, 46.°, 50.º, 52.º, 70.°); 
Cp (art. 170.º); l sobre a liberdade de reunião e de manifestação; l sobre partidos políticos
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a liberdade de reunião e de associação, a par com a liberdade de 
expressão, são direitos fundamentais numa sociedade democrática 
pois permitem que as pessoas participem no processo democrático, 
influenciando os governos. estes direitos são interdependentes.

a liberdade de reunião protege encontros de caráter não violento 
(pacíficos), organizados, que se realizem em público ou em privado  
para o debate e disseminação de ideias. podem ser encontros de
caráter político, económico, artístico, social, entre outros. em princípio 
são encontros temporários mas podem ser encontros que durem 
mesmo semanas ou meses. o direito de manifestação é uma forma 
especial de reunião.

os estados devem, por um lado, abster-se de interferir com este 
direito e, por outro, adotar medidas para proteger reuniões pacíficas, 
nomeadamente contra interferências ilegítimas de pessoas que 
impeçam ou tentem impedir a sua realização. este direito pode ser 
sujeito a restrições desde que previstas na lei e necessárias a uma 
sociedade democrática. assim, a proibição de reuniões pode revelar-
se necessária mas requer uma justificação muito forte. 

a regulação que sujeita a realização de reuniões a uma notificação 
ou autorização prévias pode ser admissível e não contrariar a 
liberdade de reunião, por permitir o equilíbrio deste direito com 
outros direitos, tais como a liberdade de circulação dos outros 
(Ver liberdade de Circulação) e a segurança nacional, como 
exemplos.

a liberdade de associação diz respeito ao direito a estabelecer 
organizações autónomas através das quais os indivíduos prosseguem 
juntos intresses comuns, livres de interferências do Governo. 
abrange também o direito a juntar-se a associações já existentes. 
abarca ainda o direito a não pertencer a nenhuma associação, nem 
a tal ser obrigado (adesão voluntária). por exemplo, ninguém pode 
ser forçado a pertencer a um partido político, a uma organização 
religiosa, a uma empresa ou a um clube desportivo.

aplica-se não só aos indivíduos que querem formar ou pertencer 
a associações mas também garante que as associações legalmente 
formadas podem funcionar livremente e sem interferências. 

esta liberdade inclui o direito a formar e pertencer a partidos 
políticos, bem como a formar e a pertencer a sindicatos (Ver 
Trabalho). aliás, este direito tem sido definido e desenvolvido no 
âmbito do direito internacional do trabalho, dada a sua relação 
com a defesa da situação económica e social dos trabalhadores. 

À semelhança da liberdade de reunião, a liberdade de associação 
pode ser restringida, desde que tais restrições estejam previstas 
na lei e sejam necessárias a uma sociedade democrática.

 

FACTOS

Liberdade reuniaun no asosiasaun, hamutuk ho liberdade 
espresaun, hanesan direitu sira ne’ebé fundamentál iha sosiedade 
demokrática tamba fo dalan hodi ema bele partisipa iha prosesu 
demokráticu, no influensia governu sira. Direitu sira ne’e konsidera 
nudar interdependente.

Liberdade reuniaun fo protesaun ba enkontru ho karakter la violentu 
(pasifiku, dame), ne’ebé organizadu, ne’ebé hala’o publiku ka 
privadu hodi halo debate no fahe ideia sira. Bele enkontru politiku, 
ekonómiku, artistiku, sosiál ka seluk. Bain bain enkontru sira ne’e 
temporáriu maibé bele durasaun to’o semana ka fulan hirak. Direitu 
manifestasaun hanesan forma espesifika husi reuniaun. 

estadu sira labele interfere ho direitu ida ne’e no tenke haktuir 
medida hodi fo protesaun ba reuniaun pasifika sira, liu liu kontra 
interferénsia ilejitima husi ema ne’ebé taka dalan ka buka hodi 
taka dalan ba reuniaun sira ne’e. Direitu ida ne’e bele iha restrisaun 
bainhira hakerek iha lei no bainhira nesesáriu ba sosiedade 
demokrátika.  nune’e proibisaun ba reuniaun bele nesesáriu maibé 
tenke iha justifikasaun ne’ebé forte. 

regulasaun ne’ebé obriga katak atu halo reuniaun tenke iha notifikasaun
ka autorizasaun bele akontese no la kontra liberdade reuniaun, tamba
fo dalan ba balansu entre direitu ida ne’e no direitu sira seluk hanesan
liberdade movimentu ka sirkulasaun husi ema seluk (Haree liberdade
Movimentu) no seguransa nasionál.

Liberdade asosiasaun refere ba direitu hodi estabelese organizasaun 
autónoma sira hodi ema bele hala’o hamutuk interese komún, livre 
husi interferénsia husi Governu, no mos direitu atu tama iha asosiasaun 
ne’ebé iha ona. inklui mos direitu atu la pertense ba asosiasaun ruma, 
no la bele obriga nune’e (adezaun voluntária). nudar ezemplu, labele 
forsa ema ruma atu pertense ba partidu politiku, ba organizasaun 
relijioza, ba empreza ka ba klube desportu ruma. 

aplika la’ós deit ba ema ne’ebé hakarak halo ka tama ba asosiasaun 
ruma maibé mos garante katak asosiasaun ne’ebé legál bele hala’o 
livre no laiha interferénsia. 

liberdade ne’e inklui direitu hodi harii no pretense ba partidu 
politiku, no mos hodi harii no pertense ba sindikatu (Haree servisu). 
Direitu ne’e dezenvolve no define hela iha direitu internasionál 
traballu nia laran, tamba nia relasaun ho defeza husi situasaun 
ekonómika no sosiál husi traballadór sira. 
Hanesan liberdade reuniaun, liberdade asosiasaun bele hetan 
restrisaun bainhira restrisaun sira prevee iha lei no nesesáriu 
ba sosiedade demokrátika. 

• As pessoas ou entidades que pretendam realizar reuniões 
ou manifestações em lugares públicos ou abertos ao público
devem avisar, por escrito, do seu propósito, com a antecedência 
mínima de quatro dias úteis, as autoridades civis e policiais 
da área, segundo a lei n.º 1/2006, de 8 de fevereiro, sobre a 
liberdade de reunião e de manifestação.

• Nas eleições legislativas de julho de 2012 concorreram 
21 partidos políticos e coligações partidárias. (sTae)

 

ATIVIDADE
1. Um grupo de cidadãos decide fazer uma manifestação 
violenta para protestar contra o aumento do preço da 
gasolina. Esta manifestação está protegida pela liberdade 
de reunião? a) Sim b) Não c) Às vezes

2. A criação de novos partidos políticos pode ser proibida? 
a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Ema ka entidade ne’ebé hakarak halo reuniaun ka 
manifestasaun iha fatin publiku ka loke ba publiku tenke fo 
notifikasaun, hakerek, katak hakarak halo nune’e, molok loron 
servisu 4, ba autoridade sivil no polisia husi área ne’e, tuir lei 
n.º 1/2006, husi 8 fevereiru, kona ba liberdade reuniaun no 
manifestasaun.

• Iha eleisaun lejislativa sira husi jullu husi 2012 iha partidu 
polítiku no koligasaun partidária 21. (sTae)

 

AKTIVIDADE
1. Grupu ida halo manifestasaun ho violénsia hodi protestu
kona ba aumentu ba mina nia folin. Manifestasaun ida ne’e 
hetan protesaun husi liberdade reuniaun? 
a) Loos b) Lae c) Dalan balu

2. Kriasaun ba partidu politiku foun bele hetan proibisaun?  
a) Loos b) Lae c) Dalan balu
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PArticiPAção
no governo 

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 21o  

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção
dos negócios públicos do seu país, quer directamente, 

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 46o (DIREITO DE PARTICIPAçãO POLíTICA)

1. Todo o cidadão tem o direito de participar, por si ou através
de representantes democraticamente eleitos, na vida política

e nos assuntos públicos do país.

2. Todo o cidadão tem o direito de constituir e de participar
em partidos políticos. (…)

ArtIgo 47o DIREITO DE SUFRáGIO)

1. Todo o cidadão maior de dezassete anos tem o direito
de votar e de ser eleito.

2. o exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui
um dever cívico.

ARTIGO 48o (DIREITO DE PETIçãO)

Todo o cidadão tem o direito de apresentar petições, queixas e 
reclamações, individual ou colectivamente, perante os órgãos de 

soberania ou quaisquer autoridades, para defesa dos seus direitos, 
da Constituição, das leis ou do interesse geral.

ArtIgo 63o (PARTICIPAçãO POLíTICA DOS CIDADãOS)

1. a participação direta e ativa de mulheres e homens
na vida política constitui condição e instrumento fundamental

do sistema democrático.

2. a lei promove a igualdade no exercício dos direitos cívicos
e políticos e a não discriminação em função do sexo

no acesso a cargos políticos.

HolA PArte iHA governU 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 21o  

1. ema hotu-hotu iha direitu atu hola parte iha governu
nasaun nian, diretamente ka liu hosi reprezentante sira ne’ebé

sira hili rasik ho liberdade.

2. ema hotu-hotu iha direitu ne’ebé hanesan atu hetan servisu
iha estadu nasaun nian.

3. povu ninia hakarak tenke sai baze ba autoridade governu nian; 
hakarak ida-ne’e sei hatudu iha eleisaun moos no periódika, ne’ebé 

hala’o tuir sufrájiu universal no hanesan, no liu hosi votasaun sekretu 
ka liu hosi prosedimentu livre hanesan ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 46o (DIREITU BA PARTISIPASAUN IHA POLíTIKA)

1. sidadaun hotu-hotu iha direitu atu partisipa, hosi nia rasik
eh liu hosi reprezentante ne’ebé hili tiha ona tuir demokrasia,

ba vida polítika no ba asuntu públiku nian iha rai laran.

2. sidadaun hotu-hotu iha direitu atu halo no partisipa
iha partidu polítiku sira. (…)

ArtIgU 47o (DIREITU SUFRáJIU NIAN)

1. sidadaun hotu-hotu ho tinan sanulu-resin-hitu ba leten, 
iha direitu atu hili no ema hili nia.

2. Hala’o direito sufrajiu ne’e katak kona-ba ema ida-idak, 
no hanesan dever siviku ida.

ARTIGU 48o (DIREITU PETISAUN NIAN)

sidadaun hotu-hotu iha direitu atu aprezenta petisaun, 
keixa no reklamasaun, mesak-mesak eh iha grupu, ba órgaun 

soberania sira, eh ba autoridade selu-seluk atu defende sira-nia 
direitu, lei-inan, lei-oan eh ba interese ema hotu nian.

ArtIgU 63o (SIDADAUN SIRA-NIA PARTISIPASAUN POLíTIKA)

1. sistema demokrátiku nia kondisaun no meiu importante ida maka 
mane ho feto sira- nia partisipasaun direta no ativa iha vida polítika.

2. lei promove igualdade iha direitu síviku no polítiku nia ezersísiu 
no la diskriminasaun tanba seksu iha asesu ba kargu polítiku.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 25.º); CeDM (art. 7.º); CieDr (art. 
5, alínea c). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 46.º, 47.º e 48.º), lei sobre 
os partidos políticos.
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o direito a participar no governo, também chamado direito à 
democracia, é uma das bases da democracia moderna. este direito 
refere-se à direção dos assuntos públicos, nomeadamente o exercício 
de poderes legislativos, executivos e administrativos. este direito tem 
três componentes principais: o direito de participação, o direito a votar 
e a ser eleito e a igualdade no acesso ao serviço público.

no que respeita ao direito de participação, a participação 
nos assuntos públicos pode ser indireta, através da eleição de 
representantes para os órgãos de soberania. os representantes 
eleitos são responsáveis perante o eleitorado que os elegeu através 
do processo eleitoral. a participação direta acontece quando não 
só os representantes eleitos mas também os cidadãos intervêm na 
vida pública, através de diversas formas, nomeadamente partidos 
políticos, debate público com os representantes eleitos, referendos
e direito de petição. 

em diversos países, existe um esforço de promoção da igualdade e 
da não discriminação, nomeadamente no que respeita à participação 
das mulheres, pela adoção de medidas de discriminação positiva 
tais como a criação de um regime de quotas de acesso aos cargos 
públicos ou políticos.

Quanto ao direito a votar e a ser eleito é fundamental para a 
legitimidade da democracia. o direito a votar deve estar previsto 
na lei de forma não discriminatória e igual para todos. Deve ser 
apenas submetido às restrições que se revelem necessárias, como 
a previsão de uma idade mínima para votar. as eleições devem ser 
livres e justas, de forma a efetivamente refletirem a vontade das 
pessoas, periódicas e o voto deve ser secreto. adicionalmente, as 
eleições devem desenrolar-se num ambiente livre de intimidação e 
respeito pelos direitos fundamentais, especialmente em relação às 
liberdades de expressão, reunião e associação. através das eleições, 
a população participa num processo permanente de avaliação, 
podendo expressar o seu acordo ou desacordo com as políticas 
implementadas. 

o acesso em igualdade ao serviço público significa que todas 
as pessoas têm o mesmo direito de ingressar no serviço público. 
o acesso deve ser baseado na igualdade de oportunidades e no 
mérito dos candidatos. para assegurar esta igualdade de acesso, 
os critérios e procedimentos de nomeação, promoção, suspensão 
e demissão devem ser objetivos e razoáveis. 

Caso se justifique, podem ser adotadas medidas de discriminação 
positiva para assegurar igualdade no acesso. para assegurar 
efetivamente o direito de participação no governo é fundamental o 
gozo das liberdades de expressão (nomeadamente da liberdade dos 
meios de comunicação social), reunião e associação (Ver opinião e 
expressão e reunião e associação pacífica).

 

FACTOS

Direitu atu partisipa iha governu, ne’ebé hanaran mos direitu ba 
demokrasia, hanesan baze ida husi demokrasia modernu. Direitu ne’e 
refere ba diresaun husi asuntu politiku sira, liu liu ezersisio husi poder 
lejislativu, ezekutivu no administrativu. 

Direitu ne’e iha komponente prinsipál tolu: direitu partisipasaun, 
direitu atu vota no hetan eleitu no igualdade asesu ba servisu 
públiku. Kona ba direitu partisipasaun, partisipasaun iha asuntu 
públiku sira bele indireta, liu husi eleisaun ba reprezentante 
sira husi órgaun soberania. reprezentante sira ne’ebé eleitu iha 
responsabilidade ba sira ne’ebé vota ba sira liu husi prosesu eleitorál. 
partisipasaun direta akontese bainhira laos deit reprezentante eleitu 
sira maibé mos sidadaun sira halo intervesaun ba vida públika liu 
husi forma oin oin hanesan partidu politiku sira, debate públiku 
ho reprezentante eleitu sira, referendo no direitu petisaun. 

iha país balu iha esforsu promosaun ba igualdade no la diskriminasaun, 
liu liu kona ba partisipasaun husi feto, adosaun husi medida 
diskriminasaun pozitiva hanesan kriasaun rejime kota asesu ba 
kargu públiku ka politiku. 

Kona ba direitu atu vota no hetan eleitu ne’e fundamentál ba 
lejitimidade husi demokrasia. Direitu atu vota tenke hakerek iha lei 
ho forma la diskriminatória no hanesan ba ema hotu. Tenke submete 
deit ba restrisaun ne’ebé hatudu nudar nesesária hanesan previzaun 
ba idade minimu atu vota. eleisaun sira tenke justa no livre, hodi 
reflete duni ema nia vontade, tenke periodika no voto tenke segredu. 
eleisaun sira mós tenke hala’o iha ambiente ne’ebé la iha intimidasaun
no tenke respeitu ba direitu fundamentál sira, liu liu kona ba liberdade
espresaun, reuniaun no asosiasaun. liu husi eleisaun sira, populasaun 
hola parte iha prosesu permanente husi avaliasaun no bele hatudo 
katak nia la akordu ho politika sira ne’ebé implementa. 

Asesu ho igualdade ba servisu públiku signifika katak ema hotu iha 
direitu hanesan atu tama iha servisu públiku. asesu tenke bazeia 
na igualdade husi oportunidade no méritu husi kandidatu sira. Hodi 
garante igualdade asesu ida ne’e, kritériu no prosedimentu husi 
nomeasaun, promosaun, suspensaun no demisaun tenke objetivu 
no razoável. Karik iha justifikasaun hodi nune’e, bele tuir medida 
diskriminasaun pozitiva hodi garante igualdade iha asesu. 

Hodi garante direitu partisipasaun iha governu ne’ebé efetivu 
konsidera nudar fundamentál hodi haktuir liberdade espresaun 
(liu liu liberdade husi meiu komunikasaun sosiál/media), liberdade 
reuniaun no liberdade asosiasaun (Haree liberdade opiniaun 
espresaun no soru Mutu no Klibur ho Dame). 

• Segundo os dados do Secretariado Técnico de Administração 
eleitoral, na primeira volta das eleições presidenciais de 
2012, de um total de 626.503 eleitores recenseados, 489.933 
eleitores exerceram o seu direito de voto, representando
78,2 por cento. Concorreram 12 candidatos, de entre os quais 
2 mulheres. na segunda volta das eleições votaram 458.703 
eleitores, num universo de 627.295 eleitores inscritos.

• Em relação às eleições parlamentares que decorreram em 
julho do mesmo ano, num universo de 645.624 eleitores 
recenseados, 74,78 por cento exerceu o seu direito de voto. 

 

ATIVIDADE
1. Um cidadão que vota nas eleições para o Parlamento 
Nacional está a participar de forma: a) Direta b) Indireta 
c) Não está a exercer o seu direito de participação 

2. Pode ser adotada legislação que preveja quotas de lugares 
no parlamento para minorias? a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir dadus husi Sekretariadu Tékniku Administrasaun 
eleitorál, iha primeira volta husi eleisaun prezidensiál husi 
2012, husi eleitór rejistadu ho totál 626.503, iha eleitór na’in 
489.933 ne’ebé vota, no ida ne’e hanesan 78,2%. Iha eleisaun 
tama kandidatu na’in 12 no rua mak feto. iha segunda volta, 
iha eleitór na’in 458.703 ne’ebé vota, ba eleitór na’in 627.295 
ne’ebé rejistu.

• Kona ba eleisaun parlamentár iha jullu husi 2012, husi eleitór 
na’in 645.624 ne’ebé rejistu, 74,78% mak vota. 

 

AKTIVIDADE
1. Sidadaun ne’ebé vota iha eleisaun ba Parlamentu Nasionál 
iha partisipasaun: a) Direta b) Indireta c) La haktuir ninia 
direitu partisipasaun.

2. Bele implementa lejislasaun ne’ebé define kota husi fatin 
iha parlamentu ba minoria sira? a) Loos b) Lae c) Dala balu
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segUrAnçA sociAl
e economiA DignA

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 22o  

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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 55o (OBRIGAçõES DO CONTRIBUINTE)

Todo o cidadão com comprovado rendimento tem o dever
de contribuir para as receitas públicas, nos termos da lei.

ArtIgo 56o (SEGURANçA E ASSISTêNCIA SOCIAL)

1. Todos os cidadãos têm direito à segurança
e à assistência social, nos termos da lei.

2. o estado promove, na medida das disponibilidades nacionais,
a organização de um sistema de segurança social. (…)

 segUrAnsA sosiAl
no ekonomiA DignU  

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 22o  

ema hotu-hotu, nu’udar membru sosiedade nian, iha direitu 
ba seguransa sosiál no iha direitu atu hala’o direitu ekonómiku, 

sosiál no kulturál, ne’ebé presiza tebes ba nia dignidade 
no dezenvolvimentu livre ba nia personalidade, liu hosi esforsu 

nasionál no kooperasaun internasionál tuir organizasaun 
no rekursu rikusoin estadu ida-idak ninian.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 55o (OBRIGASAUN KONTRIBUINTE NIAN)

sidadaun hotu-hotu ne’ebé iha prova katak iha rendimentu
iha obrigasaun atu selu ba reseita públiku, tuir lei haruka.

ArtIgU 56o (SEGURANSA NO TULUN SOSIáL NIAN)

1. sidadaun hotu-hotu iha direitu ba seguransa 
no asisténsia sosiál, tuir lei haruka.

2. estadu hola medida sira tuir nia kbiit nasionál nian, hodi halo 
organizasaun ho nia sistema ida ba seguransa sosiál. (…)

 

FACTOS
• Em 2011, 83.780 pessoas, das quais 78.274 idosos e 5.506 
pessoas incapacitadas para o trabalho, beneficiariam em Timor-
leste do subsídio de apoio a idosos e inválidos (Timor-leste 
em números 2011).

• Em 2001, 11 094 pessoas recebiam em Timor-Leste pensões 
para os Combatentes e familiares dos Mártires da libertação 
nacional (Timor-leste em números 2011).

  
 

FAKTU SIRA
• Iha 2011, ema na’in 83.780 husi ne’ebé katuas/ferik na’in 
78.274 no ema ne’ebé la iha kapasidade fizika atu servisu na’in 
5 506, iha Timor-leste hetan benefisiu husi subsídiu apoiu ba 
Ferik/Katuas no inválidu sira (Timor-leste tuir númeru 2011).

• Iha 2001, ema na’in 11.094 simu iha Timor-Leste pensaun ba 
Kombatente no familia husi Mártires husi libertasaun nasionál 
(Timor-leste tuir númeru 2011).

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 22.°e 25.°); piDesC (art. 9.°); CeDM (art. 11.º); CDC (art. 26.º); CiDTM (art. 27.º); Convenção da oiT n.º 102 (relativa à norma 
mínima da segurança social), não ratificada por Timor-leste. Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 1.°; 23.°; 55.°); l n.° 8/2008, de 30 de julho (lei Tributária); l n.º 1/2007, 
de 18 de Janeiro (pensão Mensal Vitalícia dos Deputados e outras regalias); Dl n.° 19/2008, de 19 de junho (subsídio de apoio a idosos e inválidos), Dl n.º 18/2012, de 4 de abril 
(subsídio de apoio Condicional “Bolsa da Mãe”), l n.º 6/2012, de 29 de Fevereiro (regime transitório de segurança social na velhice, invalidez e morte para os trabalhadores do estado), 
regulamentada pelo Dl n.º 23 /2012, de 24 de Maio. 
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o direito à segurança social tem como objetivo proteger as pessoas 
que se encontrem em circunstâncias ou situações que não lhes 
permitam assegurar, por si só, um nível de vida decente, tais como 
a doença, o desemprego ou a velhice. 

para tal, a segurança social inclui sistemas de seguro social e 
programas de assistência social.

os sistemas de seguro social garantem um conjunto de benefícios 
destinados a apoiar os trabalhadores quando estes tenham que 
interromper o trabalho ou deixar de trabalhar (por exemplo, nas 
situações de doença, velhice, maternidade ou desemprego). estes 
sistemas são financiados por contribuições dos trabalhadores e/ou 
dos empregadores.

os programas de assistência social são financiados pelos 
orçamentos gerais dos estados e destinam-se a complementar 
os rendimentos de pessoas especialmente vulneráveis. em alguns 
países, estes programas apoiam todos os que não podem aceder 
aos benefícios do seguro social. os benefícios podem ser em 
dinheiro ou noutras formas, como por exemplo, o apoio alimentar.

Tanto os sistemas de seguro social como os programas de assistência 
social têm como objetivo, garantir as condições materiais necessárias 
a um nível de vida adequado e oferecer proteção contra os efeitos 
da pobreza e da insegurança económica.

os benefícios e as condições de acesso aos mesmos variam bastante 
de país para país. no entanto, todos os sistemas de segurança social 
devem ser:

- abrangentes, assegurando proteção contra todas as situações 
que possam afetar a possibilidade das pessoas ganharem o seu 
sustento, incluindo a assistência médica e a proteção na saúde, 
no desemprego, na velhice, nos acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, na invalidez, na viuvez e na maternidade e na 
assistência à família;

- universais, garantindo o acesso a todas as pessoas que 
necessitem;

- adequados, os benefícios devem ser suficientes para que as 
pessoas não vivam abaixo do limiar de pobreza ou subsistência, 
garantindo a manutenção de um nível de vida decente;

- apropriados, garantindo benefícios que correspondam às 
necessidades das pessoas que se encontrem numa determinada 
circunstância;

- igualitários e não discriminatórios (ver não Discriminação), 
não podendo excluir pessoas com base na sua raça, sexo, 
orientação sexual, religião, opinião política, nacionalidade, 
origem social, nascimento ou rendimento. 

no que respeita aos países em desenvolvimento, poucos adotaram 
sistemas de segurança social abrangentes com uma cobertura 
universal. Geralmente os esquemas de segurança social dirigem-se 
a grupos especiais, tais como as crianças ou as mulheres grávidas, 
e muitas vezes consistem apenas em programas de emergência 
que providenciam apoio em caso de calamidade. 

enquanto desenvolvem os seus sistemas de segurança social, 
os estados devem assegurar, pelo menos, a proteção aos grupos 
mais vulneráveis tais como as crianças de famílias pobres, os idosos, 
os doentes e as pessoas portadoras de deficiência.

Direitu ba seguransa sosiál iha objetivu hodi fo protesaun ba ema 
ne’ebé iha sirkunstánsia ka situasaun ne’ebé la fo ba sira kondisaun 
moris ne’ebé di’ak, hanesan moras, la iha servisu ka katuas ka ferik. 

nune’e seguransa sosiál inklui sistema seguru sosiál no programa 
asisténsia sosiál. 

sistema seguru sosiál garante konjuntu husi benefisiu sira ne’ebé 
atu fo apoiu ba traballadór sira bainhira sira tenke pára servisu 
temporáriu ka permanete (ezemplu bainhira moras, katuas, 
maternidade ka la iha servisu). sistema sira ne’e hetan finansiamentu 
husi kontribuisaun husi traballadór sira no/ka husi empregadór sira. 

progama asisténsia sosiál sira hetan finansiamentu husi orsamentu 
jerál estadu nian no nia objetivu hodi fo komplementu ba ema 
vulnerável nia rendimentu. iha país balu programa sira ne’e fo apoiu 
ba ema ne’ebé la hetan asesu ba benefisiu sira husi seguru sosiál. 
Benefisiu sira ne’e bele osan ka oin seluk hanesan apoiu hahan. 

sistema seguru sosiál no programa asisténsia sosiál iha objetivu 
hodi garante kondisaun materiál sira ne’ebé nesesáriu ba nivel 
moris ne’ebé adekuadu no fo protesaun hasoru ki’ak no inseguransa 
ekonomia. 

Benefisiu sira no kondisaun asesu la hanesan iha rai hotu. Maski 
nune’e sestema seguransa sosiál husi país ida idak tenke: 

- abranjente, no garante protesaun ba situasaun hotu ne’ebé 
impaktu ba ema nia kapasidade hodi hetan sustentu, inklui 
asisténsia médika no protesaun iha saúde, iha dezempregu, 
bainhira katuas ona, iha asidente servisu no moras servisu, 
bainhira sira aleijadu, iha maternidade no asisténsia ba familia; 

- universál, no garante asesu ba ema hotu ne’ebe presiza;

- adekuadu, benefisiu sira tenke natoon hodi garante katak ema la 
moris iha limiar pobreza ka subsisténsia nia okos, no garante katak 
sira mantein nafatin kondisaun moris ne’ebé natoon;

- apropriadu, no garante benefísiu sira ne’ebé tuir nesesidade husi 
ema ne’ebé iha sirkunstánsia ruma;

- igualitáriu (hanesan ba ema hotu) no la diskriminasaun (haree 
la Diskriminasaun), no labele esklui ema bazeia ba rasa, jéneru, 
orientasaun seksuál, relijiaun, opiniaun politika, nasionalidade, 
orijen sosiál, naximentu ka rendimentu. 

Kona ba país dezenvolvimentu, uitoan deit mak tuir sistema 
seguransa sosiál ne’ebé abranjente no universál. Beibeik sistema 
seguransa sosiál dirije deit ba grupu espesiál hanesan labarik ka feto 
isin rua no dala barak hanesan programa emerjénsia ne’ebé fo apoiu 
bainhira kalamidade ruma mosu. 

Bainhira hala’o sistema seguransa sosiál, estadu sira tenke garante 
pelumenus protesaun ba grupu vulnerável sira hanesan labarik husi 
familia ki’ak, katuas/ferik, ema moras no ema ne’ebé iha defisiénsia. 

 

ATIVIDADE
1. O seguro social deve destinar-se apenas a trabalhadores do 
Estado (funcionários públicos)? a) Sim b) Não

2. O apoio alimentar a pessoas em situação de vulnerabilidade 
também é segurança social. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Seguru sosiál fo deit ba ema ne’ebé servisu ba Estadu 
(funsionáriu públiku sira)? a) Loos b) Lae.

2. Apoiu hahan ba ema ne’ebé iha situasaun vulnerável 
konsidera nuda seguransa sosiál. a) Loos b) Lae.
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trAbAlHo
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 23o  

1. Toda a pessoa tem direito ao trabalho, 
à livre escolha do trabalho, a condições equitativas 

e satisfatórias de trabalho e à protecção 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 existência conforme com a dignidade humana, e completada, 
se possível, por todos os outros meios de protecção 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.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 50o (DIREITO AO TRABALHO)

1. Todo o cidadão, independentemente do sexo, tem o direito 
e o dever de trabalhar e de escolher livremente a profissão.

2. o trabalhador tem direito à segurança e higiene no trabalho, 
à remuneração, ao descanso e às férias.

3. É proibido o despedimento sem justa causa 
ou por motivos políticos, religiosos e ideológicos.

4. É proibido o trabalho compulsivo, sem prejuízo do
disposto na legislação sobre a execução de penas.

5. o estado promove a criação de cooperativas de produção
e apoia as empresas familiares como fontes de emprego.

servisU 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 23o  

1. ema hotu-hotu iha direitu ba servisu, iha direitu atu hili ho liberdade 
empregu ida, iha direitu atu hetan kondisaun servisu nian ne’ebé justu 

no di’ak, no iha direitu atu hetan protesaun hasoru dezempregu.

2. ema hotu-hotu, laiha diskriminasaun saída de’it, iha direitu
atu simu saláriu hanesan ba servisu ne’ebé hanesan.

3. ema hotu-hotu ne’ebé hala’o servisu iha direitu atu hetan saláriu 
ne’ebé justu no di’ak ne’ebé fó garantia ba nia moris no ba nia família, 

moris natoon nu’udar ema ho dignidade, no karik bele,
aumenta mós ho seguransa sosiál seluk tan.

4. ema hotu-hotu iha direitu atu harii ka sai membru
sindikatu nian hodi fó protesaun ba nia interese.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 50o (DIREITU BA SERvISU)

1. sidadaun hotu-hotu, feto ka mane, iha direitu no devér
atu halo servisu no livre atu hili nia profisaun.

2. Traballadór sira iha direitu ba seguransa no hetan mós
husi servisu fatin ba selu-kole, deskansu no mós férias.

3. labele hasai ema serbisu na’in sira wainhira la iha kauza justa 
(loloos) eh tan de’it motivu polítiku, relijozu ka idiolójiku.

4. proibidu obriga ema serbisu, maibe ne’e la halakon buat ne’ebé 
maka iha lejizlasaun konaba ezekusaun kastigu nian.

5. estadu haburas kriasaun (hakiak) kooperativa ba produsaun
no fó tane ba empreza família nian nu’udar fatin atu hetan serbisu.

 

FACTOS
• Em 2010, 252.000 pessoas com idade igual ou superior a 
15 anos, trabalhavam em Timor-leste. 72.000 pessoas eram 
trabalhadores dependentes ou por conta de outrem, 4.000 
eram empregadores, 103.000 trabalhavam por conta própria e 
73.000 contribuíam para um negócio familiar, não recebendo 
salário (Tl labour Force survey, 2010).

• Em Timor-Leste, a participação das mulheres na força de 
trabalho é, em termos de proporção, metade da dos homens, 
existindo uma taxa de inatividade feminina bastante superior 
à dos homens. as mulheres são também mais propensas ao 
emprego informal ou a empregos vulneráveis (Tl labour Force 
survey, 2010).

  
 

FAKTU SIRA
• Iha 2010, ema na’in 252.000 ne’ebé ho tinan hanesan ka liu 
tinan 15, servisu iha Timor-leste. ema na’in 72.000 servisu ba 
ema seluk, ema na’in 4.000 hanesan empregadór, ema na’in 
103.000 servisu ba an rasik, ema na’in 73.000 fo kontribuisaun 
ba negósiu familiár no la simu saláriu (Tl labour Force survey, 
2010).

• Iha Timor-Leste, partisipasaun husi feto sira iha forsa traballu 
hanesan metade husi mane sira no taxa inatividade husi feto 
boot liu kompara ho mane. Feto sira mos servisu barak liu iha 
servisu informál ka servisu vulnerável (Tl labour Force survey, 
2010).
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O trabalho é qualquer tipo de atividade que satisfaça necessidades 
ou crie serviços para a sociedade e que seja recompensado. o trabalho 
pode ser, por exemplo, formal ou informal e assalariado, por conta 
própria ou doméstico.

a maioria das pessoas depende do rendimento do trabalho para 
satisfazer necessidades essenciais à subsistência, sobrevivência e 
vida, tais como a habitação e a alimentação. o trabalho é também 
um meio pelo qual as pessoas participam ativamente na sociedade 
onde vivem, afirmando a sua dignidade e recebendo o respeito dos 
demais membros da comunidade. 

o direito ao trabalho assegura às pessoas a possibilidade de ganhar 
a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite. 

o direito ao trabalho não é o direito a um nível adequado de vida 
(ver nível de Vida adequado), mas sim o direito a ganhar esse nível 
de vida . os estados não têm a obrigação de criar postos de trabalho 
para todas as pessoas, mas devem adotar políticas que garantam 
o direito ao trabalho, promovendo a orientação e formação técnica
e profissional, o desenvolvimento económico, social e cultural e 
o pleno emprego (a existência de trabalho para todas as pessoas
disponíveis e que querem trabalhar) e proibindo medidas discriminatórias
no acesso ao trabalho ou a determinadas categorias de trabalho. 

a livre escolha do trabalho significa que as pessoas podem escolher 
as atividades a que se querem dedicar para “ganhar a sua vida.  
os estados são obrigados a proibir o trabalho forçado, ou seja 
o trabalho realizado contra a vontade do trabalhador, mediante 
ameaça (ver proibição da escravatura), e o trabalho infantil 
(trabalho que afete a saúde e o desenvolvimento pessoal da 
criança ou que interfira com os estudos). 

o direito ao trabalho inclui também o direito a condições de trabalho
justas e favoráveis. os estados devem definir limites ou padrões 
mínimos em relação às condições de trabalho que garantam a todos 
os trabalhadores, sem discriminação, o direito a gozar de:

- condições mínimas de higiene e segurança, 

- iguais oportunidades de promoção a categorias superiores em 
função do mérito ou aptidão profissional e da antiguidade de serviço 
(o tempo que o trabalhador já dedicou a determinado trabalho),
 
- um limite razoável do número de horas de trabalho, um período 
adequado de férias pagas e dias de descanso (ver Férias e Descanso).

as pessoas devem beneficiar dos resultados do seu trabalho, recebendo
uma remuneração equitativa e satisfatória. a remuneração é 
equitativa quando todas as pessoas que fazem um trabalho de 
valor igual recebem um salário igual, e, é satisfatória se garantir 
ao trabalhador e à sua família uma existência conforme com a 
dignidade humana, ou seja, um nível de vida adequado.

o direito de constituir e filiar-se em sindicados e o direito à greve 
são fundamentais para a realização dos direitos dos trabalhadores. 
Devem ser gozados em plena liberdade, podendo ser impostas 
restrições apenas por motivos de segurança nacional, de ordem 
pública ou para a proteção dos direitos e liberdades de terceiros. 

Servisu mak atividade ruma ne’ebé hatan ba nesesidade ka halo servisu 
ba sosiedade no atividade ne’ebé hetan selu. servisu bele formál ka 
informál, bele ho saláriu, bele servisu ba an rasik ka servisu doméstiku. 

ema barak mak depende husi rendimentu husi servisu hodi hatan 
ba sira nia nesesidade subsisténsia, sobrevivénsia no moris hanesan 
uma no hahan. servisu hanesan meiu ne’ebé ema uza hodi partisipa 
iha sira nia sosiedade, no hatudu sira nia dignidade no simu respeitu 
husi membru seluk husi komunidade. 

Direitu ba servisu garante ba ema posibilidade husi manan 
rendimentu moris liu husi profisaun nia rasik mak hilii ka simu. 

Direitu ba servisu la’ós direitu ba nível moris ne’ebé adekuada (haree 
nível moris ne’ebé garante isin di’ak), maibe direitu atu manan nivel 
moris . estadu la iha obrigasaun atu kria postu servisu ba ema hotu 
maibé tenke haktuir politika ne’ebé garante direitu ba servisu, no fo 
orientasaun no formasaun téknika no profisionál, dezenvolvimentu 
ekonomia, sosiál no kulturál no empregu (katak iha servisu ba ema 
hotu ne’ebé iha no hakarak servisu) no bandu medida diskriminasaun 
ba asesu ba servisu ka kategoria servisu ruma. 

Hilii rasik servisu ho liberdade signifika katak ema bele hilii rasik 
atividade seira ne’ebé sira hakarak halo hodi “manan moris”. estadu 
sira tenke bandu servisu obriga, hanesan servisu ne’ebé traballador 
la iha vontade ka lakohi halo no obriga liu husi ameasa (haree 
proibisaun ba eskravatura), no servisu labarik (servisu ne’ebé fo 
impaktu ba saúde no dezenvolvimentu pesoál husi labarik ka iha 
interferensia ba labarik nia eskola). 

Direitu ba servisu inklui direitu ba kondisaun servisu ne’ebé justa no 
favorável. estadu tenke define limite ka padraun minimu kona ba 
kondisaun servisu ne’ebé garante ba traballadór sira hotu, no la iha 
diskriminasaun, direitu atu hetan: 

- kondisaun mínima ijiene no seguransa, 

- oportunidade hanesan atu hetan promosaun ba kategoria aas 
tuir méritu ka aptidaun servisu ka antiguidade iha servisu (tempu 
ne’ebé traballadór servisu iha ne’ebá), 

- limite razoável husi númeru oras servisu, períodu férias (ho 
saláriu) ne’ebé adekuadu no loron deskansu (haree Deskansa no 
Halimar).

ema tenke hetan benefisiu husi sira nia servisu no hetan 
“remunerasaun ekuitativa no satisfatória”. remunerasaun konsidera 
ekuitativa bainhira ema hotu ne’ebé halo servisu hanesan hetan 
saláriu hanesan, no konsidera nudar satisfatória bainhira garante ba 
traballadór no familia “moris tuir dignidade umana”, nune’e, nível 
moris ne’ebé adekuadu.

Direitu hodi halo no hola parte iha sindikatu no direitu atu halo greve 
hanesan fundamentál hodi hala’o direitu sira husi traballadór. Tenke 
haktuir ho liberdade no bele iha restrisaun tamba razaun seguransa 
nasionál, ordén públika ka protesaun husi direitu no liberdade sira 
husi ema seluk.

 

ATIVIDADE
1. Há determinados trabalhos que não podem ser feitos por 
mulheres. a) Verdadeiro b) Falso

2. O empregador pode escolher livremente quanto pagar 
aos seus trabalhadores, podendo pagar mais a uns do que a 
outros de acordo com a sua vontade. a) Verdadeiro b) Falso

 

AKTIVIDADE
1. Iha servisu balu ne’ebé feto sira bele hala’o. a) Loos b) Lae

2. Empregadór bele hilii ho liberdade hira mak sira hakarak 
selu ba sira nia traballadór, no bele selu saláriu la hanesan 
ba sira. a) Loos b) Lae

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH, de 10 de dezembro de 1948 (arts. 23.°, 24.° e 25.°); piDCp (art. 8.°); piDesC (arts. 2.°, 3.°, 6.°, 7.°, 10.° e 12.°); CDC (art. 32.º); CiDTM; 
Convenções da oiT (ratificadas por Timor-leste) n.º 87.º e 88.º (liberdade de associação), n.º 182 (eliminação das piores formas de trabalho infantil) e n.º 29 (proibição do trabalho 
forçado); Convenções da oiT (não ratificadas por Timor-leste) n.º 100 (igualdade de remuneração), n.º 111 (Discriminação), n.º 122 (política de emprego), n.º 131 (Fixação de salários 
mínimos). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 51.°, 52.º); l do Trabalho (l n.º 4/2012, de 21 de fevereiro) (arts. 6.°, 8.°, 11.° a 14.°, 20.° a 25.°, 34.° a 47.°, e 51.° a 54.°); Dl n.º 
27/2008, de 11 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Dl n.º 20/2011, 8 de junho (Carreiras e dos Cargos de Direcção e Chefia da administração pública); Dl n.º 29/2008 de 13 
de agosto (Fundo do emprego e da Formação profissional); Decisão n.º 02/CnT/2012, de 24 de maio de 2012 (salário Mínimo nacional).
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rePoUso e lAZer
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 24o  

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

constitUição DA rDtl

ArtIgo 30o (DIREITO AO TRABALHO)

(…) 2. o trabalhador tem direito(…) ao descanso
e às férias. (…)

 DeskAnsA no HAlimAr 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 24o  

ema hotu-hotu iha direitu atu deskansa no halimar
no mós oras servisu ne’ebé hafahe didi’ak no férias periódika

ne’ebé nia simu nafatin saláriu.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 50o (DIREITU BA SERvISU)

(…) 2. Traballadór sira iha direitu ba (…) deskansu
no mós férias. (…)

 

FACTOS
• A Lei do Trabalho de Timor-Leste prevê que:

a) o período normal de trabalho não pode ultrapassar 8 horas 
por dia, nem 44 horas por semana;

b) após um período de 5 horas de trabalho ininterrupto, 
o trabalhador tem direito a um intervalo para descanso, de, 
pelo menos, 1 hora;

c) o trabalhador tem direito a um período de descanso semanal 
remunerado de, no mínimo, 24 horas consecutivas; e

d) o trabalhador tem direito a férias remuneradas por cada ano 
de trabalho prestado e o período de férias não pode ser inferior 
a 12 dias úteis.

• Em 2010, 59% dos trabalhadores dependentes em Timor-
leste gozaram de férias pagas (Tl labour Force survey, 2010).

  
 

FAKTU SIRA
• Kódigu Laborál Timor-Leste nia dehan katak:

a) períodu normál servisu labele liu oras 8 iha loron ida ka oras 
44 iha semana ida;

b) bainhira hala’o ona servisu oras 5 ne’ebé la pára, traballadór 
iha direitu atu pára pelumenus oras 1;

c) traballadór iha direitu ba deskanso semanál ho saláriu husi 
pelumenus oras 24 tuir tuir malu; no

d) traballadór iha direitu ba férias ho saláriu ne’ebé tenke 
pelumenus loron servisu 12 ba tinan ida.

• Iha 2010, 59% husi traballadór dependente iha Timor-Leste 
hetan férias ho saláriu (Tl labour Force survey, 2010).

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (arts. 4.º, 23.°, 24.° e 25.°); piDCp (art. 8.°); piDesC (arts. 6.°, 7.°, 10.° e 12.°); CDC (31.º); Convenções da oiT n.º 132, de 1970 (Férias 
Anuais Remuneradas, revisão) e n.º 47, de 1935 (Quarenta Horas de Trabalho Semanais), não ratificados por Timor-Leste. 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 51.°e 52.º); l n.º 4/2012, de 21 de fevereiro (Trabalho - arts. 25.º a 32.º).
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o direito ao repouso e ao lazer visa proporcionar às pessoas 
momentos de descanso, descontração, capacitação e formação, 
encontros com familiares e amigos, atividades desportivas 
e culturais, necessários para o desenvolvimento saudável de 
qualquer ser humano. 

embora a DuDH preveja que todas as pessoas têm o direito ao 
repouso e ao lazer, este direito não está, por si só, explicitamente 
previsto em nenhuma das principais convenções de direitos humanos 
e algumas pessoas questionam inclusivamente a sua existência.

o repouso e o lazer são indispensáveis ao gozo de outros direitos 
humanos para os quais é necessário que as pessoas tenham tempo 
livre, como por exemplo o direito a participar na vida cultural e 
social da comunidade (ver participar na Vida Cultural) ou o direito 
a participar no governo do seu país (ver participar no Governo). 
este direito é também indispensável para garantir o direito à saúde 
(ver nível de Vida adequado), na medida em que os momentos de 
descanso e lazer são essenciais para a recuperação e manutenção da 
saúde física e psíquica.

o repouso e o lazer encontram-se ainda garantidos no âmbito 
do direito ao trabalho (ver Trabalho), que prevê que todas as 
pessoas devem gozar condições de trabalho justas e favoráveis, 
que assegurem, nomeadamente, repouso, lazer e limitação 
razoável das horas de trabalho e férias periódicas pagas, bem 
como remuneração nos dias de feriados públicos. 

Compete aos estados assegurar progressivamente o pleno exercício 
destes direitos. 
para efeito, o direito internacional prevê padrões mínimos que 
devem ser respeitados pelos estados partes das Convenções 
da oiT n.º 132 e 47 (não ratificados por Timor-leste):

- o tempo de férias pagas deve ser, no mínimo, de três semanas 
por cada ano de trabalho;

- a jornada de trabalho (número de horas de trabalho diárias) 
deve ser no máximo de 8 horas e a semana de trabalho deve ter, 
no máximo, a duração de 40 horas.

Direitu atu deskansa no halimar iha objetivu atu fo tenpu atu 
deskansa, relaxa, hetan kapasitasaun no formasaun, hasoru familia 
no kolega, atividade desportu no kultura, ne’ebé nesesáriu ba 
dezenvolvimentu saudável husi ema. 

Maiske DuDH dehan katak ema iha direitu atu deskansa no halimar, 
direitu espesifiku ida ne’e, la hakerek iha konvensaun direitus umanus 
sira no autor balu sei kestiona katak direitu ida ne’e iha duni. 

Deskansu no halimar hanesan importantu hodi uza direitu umanu 
sira seluk ne’ebé nesesáriu ba ema ne’ebé iha tempu, hanesan 
partisipasaun iha vida kulturál no sosiál husi komunidade (haree 
partisipasaun iha Vida Kultural) ka direitu atu partisipa iha governu 
husi nia país (haree partisipasaun iha Governu). Direitu ne’e 
indispensável mos hodi garante direitu ba saúde (haree nível Moris 
adekuadu), tamba moentu deskansu no halimar hanesan esensiál ba 
rekuperasaun no manutensaun husi saúde fízika no psikika. 

Deskansa no halimar garante iha direitu ba servisu (haree servisu), 
ne’ebé dehan katak ema hotu tenke iha kondisaun servisu ne’ebé 
justa no favorável ne’ebé garante deskansu, halimar no limite 
razoável ba oras servisu no férias ho saláriu no mos feriadu sira. 

Kompeténsia husi estadu hodi garante ezersisiu husi direitu sira ne’e. 
nune’e direitu internasionál koalia kona ba padraun minimu ne’ebé 
tenke respeita husi estadu sira ne’ebé hola parte iha konvensaun 
husi oiT n.º 132 no 47 (Timor-lete seidauk ratifika):

- tempú férias tenke pelumenus semana tolu iha tinan ida ne’ebé 
halo servisu;

- loron servisu (númeru oras ne’ebé servisu iha loron ida) tenke 
másimu oras 8 iha loron ida no semana servisu tenke másimu oras 
40. 

 

ATIVIDADE
1. Um empregador não é obrigado a pagar uma remuneração 
quando os seus empregados usufruem de férias.   
a) Verdadeiro b) Falso

2. Existe uma relação entre o direito ao repouso e ao lazer e o 
direito à saúde? a) Sim b) Não

 

AKTIVIDADE
1. Empregadór la iha obrigasaun atu selu remunerasaun 
bainhira traballadór sira halo férias. a) Loos b) Lae

2. Iha relasaun entre direitu ba deskansu no halimar no direitu 
ba saúde? a) Loos b) Lae
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nÍvel De viDA sUficiente
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 25o  

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 matrimónio, gozam da mesma protecção social.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 57o (SAúDE)

1. Todos têm direito à saúde e à assistência médica
e sanitária e o dever de as defender e promover.

2. o estado promove a criação de um serviço nacional
de saúde universal, geral e, na medida das suas possibilidades, 

gratuito, nos termos da lei. (…)

ArtIgo 58o (HABITAçãO)

Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação
de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto
e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.

nÍvel moris ne’ebe 
gArAnte isin DiAk 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 25o  

1. ema hotu-hotu iha direitu ba nível moris ne’ebé garante isin di’ak no 
prosperidade ba nia an no ba nia família, inklui ai-han, hatais, uma no 
tratamentu ba nia saúde no mós asisténsia sosiál ne’ebé nia presiza, 

nia iha mós direitu ba seguransa bainhira la hetan servisu, laiha 
kapasidade fízika no mentál, sai faluk, katuas ka ferik on

ka laiha meius seluk servisu nian iha sirkunstánsia ida ne’ebé 
nia rasik labele kontrola.

2. inan no labarik sira iha direitu atu hetan tratamentu no tulun 
espesiál. labarik hotu-hotu ne’ebé hosi oan kaben ka la’os oan

kaben tenke hetan protesaun sosiál ne’ebé hanesan.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 57o (SAúDE)

1. estadu hatene katak ema hotu iha direitu ba saúde, asisténsia 
médika sanitária, no mós devér atu defende no promove direitu ne’e.

2. estadu hala’o no harii serbisu nasionál saúde universál ba
ema hotu-hotu, tuir nia kbiit, gratuitu/la selu, tuir lei haruka.(…)

ArtIgU 58o (HELA-FATIN)

ema hotu iha direitu ba nia an, nia família atu iha uma ida
ho nia dimensaun no kondisaun di’ak, moos no konfortu atu bele 

ha intimidade ba ema idaidak no privasidade familiár. 

 

FACTOS
• De acordo com os Censos de 2010, o tamanho médio dos 
agregados familiares timorenses tende a ser maior nas áreas 
urbanas, especialmente em Díli, mas também em Baucau, 
ermera e ainaro. a proximidade das cidades leva muitas 
pessoas a juntarem-se em casas de amigos ou familiares que 
aí vivam, para terem acesso a emprego, serviços essenciais 
e outros equipamentos.

• Em 2010, Timor-Leste era o país do mundo com maior 
percentagem de crianças com menos de 5 anos de idade
com peso abaixo do ideal (45,3%). (Censos de 2010)

• Timor-Leste é dos países do mundo que gasta menor 
percentagem do seu produto interno bruto em despesas de 
saúde (apenas 5.1% em 2011). (The World Fact Book, 2013)

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir Censos 2010, agregadu familiár nia boot (ema na’in hira 
mak hela iha uma ida) iha Timor-leste boot liu iha sidade sira, 
liu liu iha Dili maibé mos iha Baucau, ermera no ainaro. ema 
barak mak hakarak hela besik sidade, iha familia ka kolega 
nia uma, hodi bele hetan servisu, servisu esensiál sira no 
ekipamentu seluk. 

iha 2010, Timor-leste hanesan país husi mundu tomak ne’ebé 
iha persentajen boot liu husi labarik la to’o tinan lima ne’ebé 
nia todan la to’o todan ne’ebé konsidera nudar di’ak (ideal) 
(45,3%). (Censos 2010)

• Timor-Leste hanesan páis ne’ebá gasta persentajen kiik husi 
nia produtu internu brutu ho despeza saúde (5.1% deit iha 2011). 
(The World Fact Book, 2013)

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH, de 10 de dezembro de 1948 (arts. 16.º, 18.º, 22.º, 23.° e 39.º); piDesC (arts. 11.º e 12.°); CDM (14.º); CDC (24.º e 27.º); CieDr (art. 5.º e 7.º).
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 1.°; 23.°; 29.°; 30.°; 36.°; 39.°e 55.°); l n.º 10/2004, de 24 de novembro (sistema de saúde); rG n.º 10/2007 (política de nacional de 
Habitação); rG n.° 15/2007 de 31 de Dezembro (assistência às Vítimas da Crise).
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Do direito a um nível de vida suficiente derivam os direitos à 
alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à saúde, à segurança social 
(ver segurança social) e à satisfação de outras necessidades básicas, 
tais como o acesso a água potável. este direito compreende também 
o direito a melhorar constantemente as condições de vida.

o direito a uma alimentação adequada é realizado quando cada 
homem, mulher e criança, sozinho ou em comunidade com outros, 
têm acesso físico e económico, em todos os momentos, a alimentos 
ou a meios adequados para sua aquisição. a realização do direito à 
alimentação implica a disponibilidade de alimentação em quantidade 
e qualidade suficientes para satisfazer as necessidades de cada um, 
de acordo com os seus hábitos culturais, e a garantia da segurança 
alimentar, tanto para as gerações presentes, como para as futuras.

o direito a um alojamento suficiente deve ser visto de um modo 
abrangente, sendo, mais do que o direito a ter um teto e quatro 
paredes, o direito a viver num lugar seguro, em paz e dignidade. 
este  direito inclui os seguintes elementos:

- a segurança da posse, garantindo-se a proteção legal contra despejos 
forçados, demolições arbitrárias, perseguição e outras ameaças;
- a disponibilidade de serviços, materiais e infra-estruturas, tais 
como água potável, energia, saneamento, drenagem, recolha de 
lixo e serviços de emergência;
- a acessibilidade económica, de modo que os custos de acesso à 
habitação (arrendamento, compra ou outros), não comprometam 
a satisfação de outras necessidades básicas;
- a habitabilidade, garantindo que o espaço seja adequado ao número 
de pessoas que aí vivem e à segurança física das mesmas, protegendo 
contra o calor, o frio, a chuva, o vento e outras ameaças à saúde;
- a acessibilidade física, garantindo a mobilidade de crianças, 
idosos, pessoas doentes e portadoras de deficiência, entre outros;
- a localização adequada, garantindo o acesso ao trabalho, a serviços 
de saúde, a escolas e a outros equipamentos sociais e não se 
encontrando em locais poluídos ou próximos de fontes de poluição;
- a adequação em termos culturais, utilizando materiais que 
preservem a identidade e diversidade cultural, sem prejuízo do 
seu desenvolvimento ou modernização.

o direito ao melhor estado de saúde física e mental obriga os 
estados a garantirem aos seus cidadãos condições que lhes permitam 
atingir um estado de completo bem-estar, físico, mental e social.

o direito à saúde incluí quatro áreas chave: saúde materna, infantil e 
reprodutiva; locais de trabalho e ambiente natural saudável; prevenção e 
tratamento de controlo de doenças, incluindo o acesso a medicamentos 
essenciais e cuidados primários de saúde; e acesso a água potável.

este conjunto de direitos apresenta uma relação de interdependência 
forte e a sua garantia é condição necessária ao gozo de outros 
direitos humanos. por exemplo, a alimentação e um alojamento 
adequados são essenciais para o completo bem-estar, físico, mental 
e social das pessoas, que por sua vez é essencial para a participação 
na vida cultural e política da comunidade.

os estados devem respeitar e proteger estes direitos (tornando-
os acessíveis a todos), bem como promover a sua realização de 
forma progressiva. os estados só estão obrigados a proporcionar 
diretamente alojamento, alimentação e vestuário a pessoas que não 
consigam satisfazer sozinhas estas necessidades, por razões que 
ultrapassem o seu controlo (por exemplo, pessoas em situação de 
pobreza, refugiados e deslocados internos). relativamente ao direito 
à saúde, os estados devem providenciar, pelo menos, cuidados de 
saúde primários. 

Direitu ba nível moris ne’ebé garante isin di’ak mai husi direitu ba 
hahan, hatais, uma, saúde no seguransa sosiál (haree seguransa 
sosiál) no satisfasaun ba nesesidade bázika sira seluk hanesan asesu 
ba bee mos. Direitu ne’e inklui mos direitu atu hadi’a sira nia moris. 

Direitu ba hahan ne’ebé adekuadu iha bainhira mane, feto no 
labarik, mesak ka iha komunidade, iha asesu fiziku no ekonómiku iha 
momentu hotu ba hahan ka meiu ne’ebé adekuadu atu hetan hahan. 
atu hala’o direitu ba hahan implika katak hahan iha ho kuantidade 
no kualidade ne’bé natoon hodi haktuir nesesidade husi ida idak tuir 
ábitu kultura, garantia seguransa alimentár, ba jerasaun ohin no ba 
jerasaun haban bain rua. 

Direitu ba uma tenke haree abranjente, no la’os deit direitu atu 
iha uma maibé mos direitu atu hela iha fatin seguru, ho dame no 
dignidade. Direitu ne’e inklui elementu sira ne’ebé tuir mai: 

- seguransa husi posse, garante protesaun legál kontra despeju 
forsadu, demolisaun arbiru, presegisaun no ameasa sira seluk;
- disponibilidade husi servisu, materiál no infra-estrutura, hanesan 
bee moos, ahi, saneamentu, drenajen, reklla lixu no servisu 
emerjénsia;
- asesibilidade ekonómika, hodi nune’e kustu asesu ba uma (selu 
aluga, hola ka seluk) permite mos satisfasaun husi nesesidade 
bázika sira seluk;
- abitabilidade, garante katak espasu adekuadu ba ema hirak 
ne’ebé hela iha uma no sira nia seguransa fizika, hanesan 
protesaun ba manas, malirin, udan, anin no ameasa seluk 
ba saúde;
- asesu fíziku, ne’ebé garante ba mai husi labarik, ferik/katuas, 
ema moras no defisiente no sira seluk;
- fatin adekuadu, garante asesu ba servisu, ba servisu saúde, ba 
eskola no ekipamentu sosiál sira seluk, no la iha poluisaun ka la 
besik fatin poluisaun;
- adekuasaun kulturál, no uza materiál sira ne’ebé mantein 
identidade no diversidade kulturál, mantein nafatin 
dezenvolvimentu no modernizasaun.

Direitu ba estadu saúde fizika no mentál ne’ebé di’ak obriga estadu 
sira hodi garante ba sidadaun sira kondisaun ne’ebé fo dalan ba bein-
estar fiziku, mentál no sosiál. 

Direitu ba saúde inkluí área xave: saúde materna, infantil no 
reprodutiva; fatin servisu no ambiente naturál ne’ebé saudável; 
prevensaun no tratamentu kontrolu ba moras, inklui asesu ba 
aimoruk esensiál no kuidadu primáriu saúde; asesu ba bee moos.

Konjuntu husi direitu sira ne’e iha relasaun interdependénsia ne’ebé 
forte no nia garantia sai hanesan kondisaun ne’ebé nesesáriu hodi 
haktuir direitu umanu sira seluk. nudar ezemplu, hahan no uma 
ne’ebé adekuadu hanesan esensiál ba bein-estar fiziku, mentál no 
sosiál husi ema, no esensiál mos ba partisipasaun iha moris kulturál 
no politika husi komunidade. 

estadu sira tenke respeita no proteje direitu sira ne’e (no asesu 
ba ema hotu) no mos promosaun hodi ida ne’e akontese neineik. 
estadu sira iha obrigasaun direta atu fo uma, hahan no hatais ba ema 
ne’ebé mesak labele haktuir nesesidade sira ne’e ho razaun ne’ebé 
sira lablele kontrolu (ezemplu, ema kiak liu, refujiadu no deslokadu 
internu sira). Kona ba direitu ba saúde, estadu tenke fo pelumenus, 
kuidadu saúde primáriu. 

 

ATIVIDADE
1. Quais dos seguintes direitos derivam do direito a um nível 
de vida adequado? a) Direito à alimentação b) Direito ao 
vestuário; c) Direito ao alojamento; d) Direito à saúde e outras 
necessidades básicas. 

2. Os Estados são obrigados proporcionar vestuário, alojamento 
e alimentação aos seus cidadãos. a) Sim b) Não c) Às vezes

 

AKTIVIDADE
1. Husi direitu sira ne’ebé tuir mai ne’ebé mak mai husi direitu 
ba nivel moris ne’ebé adekuadu? a) direitu ba hahan
b) direitu ba hatais c) direitu ba uma d) direito na saúde no 
nesesidade báziku sira seluk

2. Estadu sira iha obrigasaun atu fo hatais, uma no hahan ba 
sidadaun sira. a) Loos b) Lae c) Dala balu
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eDUcAção
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 26o  

1. Toda a pessoa tem direito à educação. a educação deve ser gratuita, 
pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. 
o ensino elementar é obrigatório. o ensino técnico e profissional

deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar 
aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.

2. a educação deve visar à plena expansão da personalidade 
humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância

e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 
religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades

das nações unidas para manutenção da paz.

3. aos pais pertence a prioridade do direito de escolher
o género de educação a dar aos filhos.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 59o (EDUCAçãO E CULTURA)

1. o estado reconhece e garante ao cidadão o direito à educação
e à cultura, competindo-lhe criar um sistema público
de ensino básico universal, obrigatório e, na medida
das suas possibilidades, gratuito, nos termos da lei.

2. Todos têm direito a igualdade de oportunidades
de ensino e formação profissional.

3. o estado reconhece e fiscaliza o ensino privado e cooperativo.

4. o estado deve garantir a todos os cidadãos, segundo as
suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados do ensino, 

da investigação científica e da criação artística. (…)

eDUkAsAUn 
DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 26o  

1. ema hotu-hotu iha direitu atu hetan edukasaun. edukasaun tenke 
saugati, pelumenus ba edukasaun elementár no fundamentál. 

edukasaun elementár tenke sai obrigatóriu ba ema hotu. 
edukasaun téknika no espesialidade nian tenke loke ba ema hotu, 

no ema hotu tenke to’o iha ensinu superiór tuir ninia kbiit.

2. edukasaun tenke orienta ba dezenvolvimentu tomak personalidade 
ema nian no hametin espíritu respeitu nian ba direitus umanus 

no liberdade fundamentál sira. edukasaun tenke promove espíritu 
komprensaun, toleránsia no amizade entre nasaun hotu-hotu, 

grupu rasiál no relijiaun sira no tenke dezenvolve tan onu 
nia atividade ba manutensaun dame nian.

3. inan-aman sira iha direitu liu atu hili edukasaun ne’ebé 
maka tenke fó ba sira-nia oan.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 59o (EDUKASAUN NO KULTURA)

1. estadu rekonese no garante sidadaun hotu nia direitu ba 
edukasaun no kultura, nune’e mós harii sistema ensinu báziku 
universál, obrigatóriu no wainhira bele, saugati, tuir lei haruka.

2. ema hotu iha direitu hanesan, ba oportunidade atu eskola
no ba formasaun serbisu/profisaun nian.

3. estadu rekonese no fiskaliza eskola partikulár no kooperativu sira.

4. estadu tenki garante ba sidadaun hotu-hotu, 
tuir sira-nia kapasidade, atu bele hetan eskola boot kona-ba 

investigasaun sientífika no hamoris/haburas arte. (…)
.

 

FACTOS
• De acordo com os dados do Ministério da Educação relativos 
ao ano letivo de 2013, estão matriculados nas escolas públicas 
136.715 rapazes e 128.330 raparigas, no ensino básico, e 16.830 
rapazes e 16.275 raparigas, no ensino secundário.

• Em 2011 existiam 27.010 alunos nas instituições públicas e 
privadas de ensino superior. 15.802 homens e 11.208 mulheres.

• Segundo os Censos 2010, de um total de 569.157 cidadãos 
timorenses com idades compreendidas entre os 5 e os 29 anos 
em 2010, 122.041 nunca tinha ido à escola. 19.062 destes pessoas 
viviam nas zonas urbanas e 102.979 viviam nas zonas rurais.

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir dadus husi Ministériu Edukasaun kona ba tinan eskolár 
2013, rejista ba eskola públika labarik mane na’in 136.715 no 
labarik feto na’in 128.330, iha ensinu báziku, no labarik mane 
16.830 no labarik feto na’in 16.275, iha ensinu sekundáriu.

• Iha 2011 instituisaun públika no privada sira husi ensinu 
superiór iha alunu na’in 27.010. Mane 15.802 no feto 11.208.

• Tuir Censos 2010, husi total sidadaun na’in 569.157 ne’ebé 
ho tinan entre 5 no 29 iha 2010, na’in 122.041 nunka tama iha 
eskola. Husi ne’e na’in 19.062 hela iha zona urbana no na’in 
102.979 hela iha zona rurál .
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a educação é, ao mesmo tempo, um direito e um meio indispensável 
para o exercício dos outros direitos humanos. o direito à educação 
permite que as pessoas obtenham informação, competências e 
confiança para reclamarem outros direitos, viverem de forma mais 
digna e realizarem o seu potencial como seres humanos.

a educação promove a liberdade individual e o desenvolvimento da 
personalidade humana. É essencial para ajudar a realizar o potencial 
humano e para aprender sobre outras pessoas e sobre 
a tolerância. uma parte especial do direito à educação é o direito 
a aprender sobre os direitos humanos.

o direito à educação aplica-se às pessoas de todas as idades 
(crianças e adultos, incluindo idosos) e às pessoas com necessidades 
educativas diferentes. assim, através dele, crianças e adultos 
económica e socialmente marginalizados podem sair da pobreza 
e participar ativa e livremente como cidadãos. no entanto, 
atualmente, milhões de crianças e adultos continuam privados 
de oportunidades de educação, muitas delas devido à pobreza.

os estados devem adotar um plano para a implementação progressiva
do princípio da educação obrigatória gratuita para todos e assegurar:

- Educação básica: é a parte básica ou fundamental da educação 
e por isso a mais importante. a educação básica deve ser universal 
(para todos os que não tenham satisfeito as necessidades básicas 
de aprendizagem), obrigatória (todas as crianças têm que 
frequentar) e gratuita (deve ser proporcionada sem custo);

- Educação secundária, vocacional e técnica: tem como objetivo 
completar a educação básica e proporcionar bases sólidas para 
mais aprendizagem e desenvolvimento, incluindo educação 
técnica e vocacional (que prepara os alunos para trabalhos e 
profissões específicas). Deve estar disponível e acessível para 
todos e ser progressivamente gratuita;

- Educação superior: é essencialmente proporcionada por 
universidades, onde os alunos desenvolvem conhecimentos 
teóricos e práticos sobre assuntos específicos. Deve estar 
acessível para todos com base na capacidade individual e ser 
progressivamente gratuita. assim, enquanto que a educação 
primária e a secundária devem ser acessíveis para todos, a 
educação superior pode estar disponível com base no mérito e 
os estudantes podem ter de fazer exames para se qualificarem.

os estados têm de respeitar, proteger e implementar o direito 
à educação. para tal, foram identificados 4 princípios para a 
realização do direito à educação: disponibilidade, acessibilidade, 
aceitabilidade e adaptabilidade.

os rapazes e raparigas devem ser educados de forma igual. os pais são
livres de escolher o tipo de escola que os filhos vão frequentar e os conteúdos 
que irão aprender, podendo escolher escolas públicas ou privadas e 
assegurar a educação religiosa e moral conforme as suas convicções.

edukasaun hanesan direitu no meiu ne’ebé indispensável ba ezersisiu 
husi direitus umanus sira seluk. Direitu ba edukasaun fo dalan hodi 
ema hetan inkormasaun, kompeténsia no konfiansa hodi husu direitu 
seluk, hodi moris ho dignidade no hodi hala’o sira nia potensiál 
hanesan ema. 

edukasaun fo promosaun ba liberdade individuál no dezenvolvimentu
husi personalidade umana. edukasaun hanesan esensiál hodi ajuda 
hodi hala’o potensiál umanu no hodi aprende kona ba ema seluk no 
kona ba toleránsia. parte espesiál husi direitu ba edukasaun mak 
direitu hodi aprende kona ba direitus umanus. 

Direitu ba edukasaun aplika ba ema husi idade hirak deit (labarik no 
adultu, inklui ferik/katuas) no ba ema ho nesidade edukasaun ne’ebé 
la hanesan. nune’e, liu husi direitu ne’e labarik no adultu sira ne’ebé 
hetan marjinalizasaun ekonómika no sosiál bele lakon pobreza no iha 
partisipasaun ativa no livre nudar sidadaun sira. Maski nune’e, sei 
iha milaun hirak husi labarik no adultu ne’ebé la hetan oportunidade 
edukasaun, dala balu tamba kiak. 
 
estadu sira tenke haktuir planu ba implementasaun progresivu husi
prinsipiu husi edukasaun obrigatória gratuita ba ema hotu no garante: 

- Edukasaun bázika: parte bázika ka fundamental husi edukasaun 
nune’e mos parte ne’ebé importante liu. edukasaun bázika tenke 
universal (ba ema hotu seidauk haktuir sira nia nesesidade bázika 
husi aprendizajen), obrigatória (la iha labarik ida ne’ebé la tuir) no 
gratuita (tenke fo la selu);

- Edukasaun sekundária, vokasionál no téknika: iha objetivu hodi 
kompleta edukasaun bázika no fo baze sólida ba aprendizajen no 
dezenvolvimentu, inklui edukasaun téknika no vokasionál (ne’ebé 
prepara alunu sira ba servisu no profisaun sira ne’ebé espesifiku). 
Tenke disponível ba ema hotu no tenke gratuitu progresivu;

- Edukasaun superiór: edukasaun ida ne’e fo husi universidade 
sira, iha ne’ebé alunu sira halo dezenvolvimentu ba matenek 
teóriku no prátiku kona ba asuntu espesifiku sira. Tenke disponivel 
ba ema hotu bazeia ba kapasidade individuál no tenke gratuitu 
progresivu. nune’e edukasaun primária no sekundária tenke fo 
asesu ba ema hotu, edukasaun superior bele iha deit bazeia ba 
alunu sira nia méritu no estudante sira karik tenke halo teste hodi 
hetan kualifikasaun.

estadu sira tenke respeita, proteje no implementa direitu ba 
edukasaun. Hodi nune’e identifika ona prinsipiu 4 hodi haktuir direitu 
ba edukasaun: disponibilidade, asesibilidade, aseitabilidade (katak 
simu) no adaptabilidade.

labarik feto no mane tenke hetan edukasaun hanesan. inan aman 
iha liberdade hodi hili eskola ne’ebé sira hakarak sira nia oan tuir 
no saida mak sira sei aprende, no hili eskola públika ka privada no 
garante edukasaun morál no relijioza tuir sira nia fiar.

 

ATIVIDADE
1. Os Estados devem assegurar educação básica apenas às 
crianças? a) Sim b) Não

2. O acesso à educação superior pode depender da realização 
de exame? a) Sim b) Não

3. Para ir à escola o António tem de andar 4 horas por dia. 
Que princípio necessário para a realização do direito à 
educação está em causa neste caso? a) Disponibilidade
b) Acessibilidade c) Aceitabilidade d) Adaptabilidade

 

AKTIVIDADE
1. Estadu sira tenke garante edukasaun bázika ba labarik sira 
deit? a) Loos b) Lae

2. Asesu ba edukasaun superiór bele depende ba ezame 
(teste)? a) Loos b) Lae

3. Hodi ba eskola António tenke la’o oras 4. Hodi haktuir 
labarik nia direitu ba edukasaun prinsipiu saida mak la tuir 
iha kazu ne’e? a) Disponibilidade b) Asesibilidade 
c) Aseitabilidade; d) Adaptabilidade.

Direito Internacional / Direitu Internasional : DuDH (art. 26), piDesC (art. 13.º e 14.º); CDC (art. 28 e 29); CeDM (art.10.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 59.º); l n.° 
14/2008, de 29 de outubro (lei de Bases da educação); Dl n.° 30/2008, de 13 de agosto (regime de atribuição de bolsas de estudo no estrangeiro); Dl n.° 7/2010, de 19 de maio 
(regime Jurídico da administração e Gestão do sistema de ensino Básico); Dl n.° 8/2010, de 19 de maio (regime Jurídico dos estabelecimentos de ensino superior); Dl n.º 8/2012, 
de 15 de fevereiro (Que Aprova o Plano Curricular, Regime de Implementação e Modelo de Certificação, Organização e Avaliação das Escolas Secundárias Técnico-Vocacionais); DL n.º 
29/2012, de 3 de julho (regime jurídico de acreditação e avaliação do sistema de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário).
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PArticiPAr nA viDA 
cUltUrAl e no 

Progresso cientÍfico
DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 27o  

1. Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente
na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar

no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.

2. Todos têm direito à protecção dos interesses morais
e materiais ligados a qualquer produção científica, literária

ou artística da sua autoria.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 59o (EDUCAçãO E CULTURA)

(…) 4. o estado deve garantir a todos os cidadãos, 
segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados

do ensino, da investigação científica e da criação artística.

5. Todos têm direito à fruição e à criação culturais, bem como o 
dever de preservar, defender e valorizar o património cultural.

ArtIgo 60o (PROPRIEDADE INTELECTUAL)

o estado garante e protege a criação, produção e comercialização 
da obra literária, científica e artística, incluindo a protecção legal

dos direitos de autor.

HolA PArte iHA 
moris kUltUrAl no 
ProgressU siensiA  

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 27o  

1. ema hotu-hotu iha direitu atu hola parte iha moris kulturál 
komunidade nian, atu goza arte no partilla iha progresu

siénsia nian no nia rezultadu sira.

2. ema hotu-hotu iha direitu atu hetan protesaun ba interese morál 
ka material ne’ebé mai hosi produsaun sientífika, literária ka artístika 

ne’ebé nia rasik halo.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 59o (EDUKASAUN NO KULTURA)

(…) 4. estadu tenki garante ba sidadaun hotu-hotu, tuir sira-nia 
kapasidade, atu bele hetan eskola boot kona-ba investigasaun 

sientífika no hamoris /haburas arte.

5. ema hotu iha direitu atu goza no harii kultura hanesan
nia obrigasaun atu haburas, defende no mós fó valór

ba patrimóniu kulturál.

ArtIgU 60o (PROPRIEDADE INTELEKTUáL)

estadu garante no fó protesaun ba hamoris, produsaun
no hala’o filaliman ho obra literáriu, sientífiku no artístiku ninian, 

no mós fó protesaun ba direitu autór sira-nian.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 27.º); piDesC (art. 15.º); CieDr (art. 5.º alínea e)vi)); CeDM (art. 13.º alínea c)); CDC (arts. 30.º e 31.º) e CDpD (art. 30.º). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 6.º, 59.º e 60.º); l n.º 14/2008, de 29 de outubro (Bases da educação); Dl n.º 29/2012, de 3 de setembro (acreditação e avaliação 
do sistema de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário); rG n.º 24/2009, de 18 de novembro (politica nacional da Cultura); rG n.º 25/2011, 14 de setembro (proteção do 
património Cultural)
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o direito a participar na vida cultural e no progresso tecnológico 
e científico tem uma grande importância para a garantia de 
outros direitos humanos tais como a igualdade de tratamento, 
a liberdade de expressão, o direito à informação, o direito à 
educação, entre outros. 

este direito inclui várias componentes: o direito a usufruir da 
cultura, o direito a participar na vida cultural, o direito a beneficiar 
do progresso técnológico e científico e o direito à proteção dos 
interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, 
literária ou artística da sua autoria.  

o direito a usufruir da cultura e a participar na vida cultural tem 
sido entendido de forma abrangente. a cultura é entendida como um 
conceito que inclui todas as manifestações da existência humana e 
como um processo dinâmico, histórico e em evolução. neste sentido, 
a cultura é relativa às formas de viver, à língua, à literatura, à música, 
à religião ou outras crenças, ao desporto, aos métodos de produção 
ou tecnológicos, aos ambientes naturais e aos criados pelo homem, 
à alimentação, ao vestuário e habitação e às artes, costumes e 
tradições através dos quais os indivíduos e comunidades expressam 
o sentido que dão à sua existência. refere-se assim à participação, 
do indivíduo ou da comunidade, na vida em sociedade e é mais do 
que o acesso a bens e práticas culturais. 

a proteção e promoção da cultura e da diversidade cultural 
são indispensáveis à dignidade humana e muito importantes 
para a identidade dos indivíduos e das comunidades, pois o 
reconhecimento dos direitos culturais reforça a sua auto-estima 
e motiva a manutenção das tradições. Todos os povos contribuem 
para a diversidade e riqueza das civilizações e culturas que 
constituem a herança comum da humanidade. no entanto, os 
direitos culturais não podem ser invocados ou interpretados de 
forma a justificar a violação dos outros direitos e liberdades.

o direito a beneficiar do progresso tecnológico e científico tem 
como objetivo garantir que todos os membros da sociedade, em 
particular os mais desfavorecidos, possam usufruir dos progressos 
nesta área. este direito fundamenta-se na liberdade de pesquisa, 
produção e disseminação dos progressos, muitos dos quais são úteis 
à melhoria das condições de vida das populações. assim, este direito 
visa garantir que todos podem procurar e receber informação sobre 
os progressos resultantes dos novos conhecimentos científicos, 
bem como a eles ter acesso. 

o direito humano à protecção dos interesses morais e materiais 
ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da 
sua autoria está relacionado o reconhecimento dos direitos que 
protegem a utilização, a publicação ou a reprodução de obras 
intelectuais, artísticas ou científicas.

 

FACTOS

Direitu atu hola parte iha vida kulturál no progresu teknolojia no 
siénsia iha importánsia boot hodi garante direitus umanus seluk 
hanesan igualdade tratamentu, liberdade espressaun, no direitu 
ba informasaun, direitu ba edukasaun, no direitu seluk. 

Direitu ne’e inklui komponente oin oin: direitu atu aproveita kultura, 
direitu atu partisipa iha vida kulturál, direitu atu hetan benefisiu 
husi progresu husi teknolojia no siénsia no direitu ba protesaun 
husi interese morál no materiál ne’ebé iha ligasaun ba produsaun 
sientifika, literária ka artistika ne’ebé nia halo.

Direitu atu aproveita kultura no hola parte iha vida kulturál iha 
definisan luan. Kultura hanesan konseitu ne’ebé inklui manisfestasaun 
hotu husi ezisténsia umana no prosesu dinamiku, istóriku ne’ebé iha 
evolusaun. nune’e kultura relasiona ho nusa moris, lian, literatura, 
múzika, relijiaun ka fiar seluk, desportu, métodu produsaun ka 
teknolojia, ambiente naturál no ambiente ne’ebé mane mak halo, 
hahan, hatais, uma, arte, kostume no tradisaun, ne’ebé ema no 
komunidade uza hodi hatudu sentidu ne’ebé sira fo ba sira nia moris. 
nune’e refere ba partisipasaun husi ema no komunidade iha vida iha 
sosiedade no liu asesu ba bein no prátika kulturál sira. 

protesaun no promosaun husi kultura no diversidade kulturál 
importante ba dignidade umana no importante mos ba identidade 
husi ema no komunidade sira, tamba rekoñesimentu ba direitu 
kulturál sira hametin sira nia auto-estima (fiar aan) no fo motivasaun 
ba manutensaun husi tradisaun sira. povu sira hotu fo kontribuisaun 
ba diversidade no rikusoin husi sivilizasaun no kultura sira ne’ebé 
hanesan eransa komún husi umanidade. Maski nune’e direitu kulturál 
sira labele uza ka signifika hodi fo justifikasaun ba violasaun husi 
direitu no liberdade sira seluk. 

Direitu atu hetan benefisiu husi progresu teknolojia no siénsia iha 
objetivu hodi garante katak membru hotu husi komunidade, liu liu 
sira ne’ebé desfavoresidu liu, bele aproveita progresu sira ne’ebé 
hala’o. Direitu ida ne’e bazeia ba liberdade peskiza, produsaun no 
sosializasaun husi progresu sira, barak ne’ebé iha utilidade duni hodi 
hadi’a ema nia kondisaun moris. nune’e, direitu ida ne’e buka hodi 
garante katak ema hotu bele buka no hetan informasaun kona ba 
progresu sira ne’ebé mai husi koñesimentu sientifiku foun, no bele 
hetan asesu. 

Direito umanu ba protesaun husi interese morál no materiál ne’ebé 
relasiona ho produsaun sientifika, literatura ka arte ne’ebé iha mak 
halo relasiona ho rekoñesimentu husi direitu sira ne’ebé fo protesaun 
ba utilizasaun, publikasaun, kopia husi obra inteletuál, artistika ka 
sientifika. 

• Segundo os Censos 2010, as línguas oficiais de Timor-Leste, o 
Tétum e o português, eram faladas, lidas e escritas, respetivamente, 
por 56,1% e 25,2% da população. Em relação às línguas de trabalho, 
a percentagem em relação ao Bahasa Indonésia era de 45,3% e 
de 14,6% quanto ao Inglês. Existem cerca de 32 outras línguas em 
Timor-leste. 

 

ATIVIDADE
1. No âmbito do direito a usufruir da cultura e a participar na 
vida cultural, a cultura é entendida apenas como o acesso a 
bens e práticas culturais. a) Sim b) Não c) Às vezes

2. Os Estados devem procurar criar condições para que 
todas as pessoas tenham o direito a beneficiar do progresso 
tecnológico e científico. a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Tuir Censos 2010, lian ofisiál husi Timor-Leste, Tétum no 
Portugés, ema 56,1% ko’alia, lee no hakerek Tetum no ema 
25,2% koalia lee no hakerek Portugés. Kona ba lian servisu 
persentajen ba Lian Indonézia mak 45,3% no ba Inglés 14,6%. 
Hamutuk iha lian 32 iha Timor-leste.

 

AKTIVIDADE
1. Kona ba direitu atu aproveita kultura no hola parte iha vida 
kulturál, kultura define deit nudar asesu ba bein no prátika 
kulturál sira. a) Loos b) Lae c) Dala balu

2. Estadu sira tenke buka harii kondisaun hodi ema hotu iha 
direitu atu hetan benefisiu husi progresu husi teknolojia no 
siénsia. a) Loos b) Lae c) Dala balu
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orDem JUrÍDicA 
qUe gArAntA 

os Direitos Previstos
nA DeclArAção

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 28o  

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 Declaração.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 1o (A REPúBLICA)

1. a república Democrática de Timor-leste é um estado de direito 
democrático, soberano, independente e unitário, baseado na vontade 

popular e no respeito pela dignidade da pessoa humana. (…)

ARTIGO 8o (RELAçõES INTERNACIONAIS)

1. a república Democrática de Timor-leste rege-se nas relações 
internacionais pelos princípios da independência nacional, 
do direito dos povos à autodeterminação e independência, 

da soberania permanente dos povos sobre as suas riquezas e 
recursos naturais, da protecção dos direitos humanos, do respeito 

mútuo pela soberania, integridade territorial e igualdade entre 
estados e da não ingerência nos assuntos internos dos estados.

2. a república Democrática de Timor-leste estabelece relações de 
amizade e cooperação com todos os outros povos, preconizando a 
solução pacífica dos conflitos, o desarmamento geral, simultâneo e 

controlado, o estabelecimento de um sistema de segurança colectiva 
e a criação de uma nova ordem económica internacional, capaz de 

assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos.

3. a república Democrática de Timor-leste mantém laços 
privilegiados com os países de língua oficial portuguesa.

4. a república Democrática de Timor-leste mantém laços especiais 
de amizade e cooperação com os países vizinhos e os da região.

orDen JUriDikA iDA 
ne’ebe gArAnte DireitU 

sirA ne’ebe Preve iHA 
DeklArAsAUn ne’e 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 28o  

ema hotu-hotu iha direitu ba orden sosiál no internasionál,
iha ne’ebé bele goza tomak direitu no liberdade sira ne’ebé hakerek

iha Deklarasaun ida-ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 1o (REPúBLIKA)

1. repúblika Demokrátika Timor-leste katak estadu ida-ne’ebé 
demokrátiku, soberanu, ukun-an no ida-mesak, harii hosi povu nia 
hakarak no iha respeitu ba dignidade ema moris idaidak nian. (…)

ARTIGU 8o (RELASAUN INTERNASIONáL)

1. repúblika Demokrátika Timór-leste hala’o relasaun internasionál 
hosi prinsípiu independénsia nasionál, kona-ba ema hotu nia direitu, 

povu nia hili rasik atu ukun an, soberania permanente povu nian 
kona-ba nia riku-soin no rekursu naturál sira, kona-ba protesaun 
ema hotu-hotu nian, direitu kona-ba respeitu malu ba idaidak nia 

soberania, integridade rai-laran nian no igualdade entre estadu sira 
no labele halo interferénsia iha estadu idaidak nia lia rai-laran nian.

2. repúblika Demokrátika Timór-leste halo relasaun di’ak no harosan 
ho povu hotu-hotu, atu hakotu lia didi’ak kona-ba konflitu sira, hatún 
kilat jerál, simultáneu no kontroladu, harii sistema seguransa koletivu 

no hakiak orden ekonómiku internasionál foun ida atu bele kaer 
metin dame no justisa iha povu hotu-hotu nia relasaun ba malu.

3. repúblika Demokrátika Timór-leste hala’o relasaun privilejiadu
ida ho nasaun hirak ne’ebé ko’alia lian ofisiál portugés.

4. repúblika Demokrátika Timór-leste hala’o nafatin
nia relasaun babelun espesiál no ho harosan ho nasaun vizinu

sira no ho nasaun hirak ne’ebé iha rejiaun laran.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (arts. 1.º, 2.º, 3.º); piDesC (arts. 1.º, 2.º, 3.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (art. 1.º, 6.º e 8.º).
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Todas as pessoas têm o direito a que os seus direitos e liberdades 
sejam respeitados e efetivados. para tal, é necessário que sejam 
estabelecidas condições sociais justas a nível internacional, que 
tornem possível e efetivo o gozo dos direitos humanos.

um requisito fundamental para a realização dos direitos e liberdades 
é a preservação e a promoção da paz, sem a qual o exercício dos 
direitos humanos seria ilusório. por sua vez, a paz internacional 
funda-se na liberdade, na igualdade, na justiça e no respeito pelos 
direitos humanos fundamentais.

esta matéria está ainda relacionada com o direito ao desenvolvimento, 
que é por muitos considerado um direito humano. segundo este 
direito todo o ser humano e todos os povos têm o direito de 
participar no desenvolvimento económico, social, cultural e político, 
tendo em vista a realização integral dos direitos humanos. implica 
uma melhoria progressiva do bem-estar do indivíduo e de toda a 
população, tendo como base a sua participação ativa e livre e a 
distribuição justa dos proveitos do desenvolvimento.

este direito inclui a soberania sobre os recursos naturais, a auto-
determinação, a participação popular no desenvolvimento, a 
igualdade de oportunidades e a criação de condições favoráveis 
ao gozo dos outros direits civis, políticos, económicos, sociais e 
culturais. assim, o direito ao desenvolvimento incorpora todos os 
direitos humanos e é apresentado como uma fusão de todos os 
direitos e liberdades fundamentais.

os estados têm a responsabilidade principal na criação de condições 
favoráveis à realização do direito ao desenvolvimento, quer ao nível 
nacional, quer internacional. ao nível nacional, devem assegurar, 
nomeadamente, a igualdade de oportunidades para todos no acesso 
a recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, 
alojamento, emprego e a justa distribuição dos rendimentos. em 
relação ao nível internacional, os estados devem formular políticas 
de desenvolvimento internacional para promover a realização plena 
deste direito. Deve ser dada atenção especial à criação de condições 
de participação das mulheres no processo de desenvolvimento.

 

FACTOS

ema hotu iha direitu hodi hetan katak sira nia direitu no liberdade 
hotu hetan respeitu no haktuir. Hodi nune’e tenke harii kondisaun 
sosiál ne’ebé justa iha n’evel internasionál hodi haktuir direitus 
umanus akontese duni no efetivu. 

rekizitu ne’ebé fundamentál hodi haktuir direitu no liberdade sira 
mak prezervasaun no promosaun ba dame tamba karik la iha dame 
ita lebele dean katak haktuir duni direitus umanus. nune’e dame 
internasionál bazeia ba liberdade, igualdade, justisa no respeitu ba 
direitus humanus sira ne’ebé fundamentál. 

Matéria ne’e relasiona mos ho direitu ba dezenvolvimentu, ne’ebé 
ema balu konsidera nuda direitu umanu. Tuir direitu ne’e ema hotu 
iha deireitu atu partisipa iha dezenvolvimentu ekonómiku, sosiál, 
kulturál no politiku, hodi haktuir tomak sira nia direitus umanus. 
implika atu hadia sira nia bein-estar no bein-estar husi populasaun 
tomak, no bazeia ba sira nia partisipasaun ativa no livre no ba 
distribuisaun husi proveitu husi dezenvolvimentu ho justisa. 

Direitu ne’e inklui soberania ba rekursu naturál sira, auto-determinasaun, 
partisipasaun popular iha dezenvolvimentu, igualdade husi 
oportunidade sira no kriasaun husi kondisaun sira ne’ebé favorável 
hodi haktuir direitu asivil, politiku, ekonómiku, sosiál no kulturál sira 
seluk. nune’e direitu ba dezenvolvimentu inklui direitus umanus no 
sai nudar konjuntu husi direitu no liberdade fundaméntál sira hotu. 

estadu sira iha responsabilidade prinsipál kona ba kriasaun husi 
kondisaun favorável sira hodi haktuir direitu ba dezenvolvimentu 
iha nivel nasionál no internasionál. iha nível nasionál tenke garante 
igualdade husi oportunidade sira ba ema hotu kona ba asesu ba 
rekursu báziku sira, edukasaun, servisu saude, hahan, uma, servisu 
no distribuisaun justa ba rendimentu sira. Kona ba nivel internasionál 
estadu sira tenke prepara politika sira kona ba dezenvolvimentu 
internasionál hodi halo promosaun ba realizasaun tomak husi direitu 
ne’e. Tenke fo atensaun espesiál ba kondisaun ba partisipasaun husi 
feto iha prosesu dezenvolvimentu. 

• Timor-Leste integra o G7+, composto por um grupo de 
países que são ou que foram afetados pelo conflito, e que 
se encontram em transição. este grupo tem como objetivos 
a construção das nações e a erradicação da pobreza através 
de estratégias de desenvolvimento inovadoras, adaptadas ao 
contexto de cada país e às suas prioridades, e lideradas pelos 
próprios países e pelos seus povos (G7+).

 

ATIVIDADE
1. A única responsabilidade dos Estados em matéria de 
direitos humanos é a de não interferir no gozo dos direitos 
humanos pelos indivíduos. a) Verdadeiro b) Falso

2. Para aqueles que defendem a existência do direito ao 
desenvolvimento, este direito incorpora todos os outros 
direitos humanos. a) Verdadeiro b) Falso 

  
 

FAKTU SIRA
• Timor-Leste hola parte iha G7+, ne’ebé inklui país sira ne’ebé 
hetan ka uluk hetan impaktu husi konflitu no agora iha faze 
tranzisaun. Grupu ne’e iha objetivu kona ba konstrusaun husi 
nasaun sira no eliminasaun ba pobreza liu husi estratéjia 
dezenvolvimentu sira ne’ebé inovasaun makaas, ne’ebé adata 
ba kontestu no prioridade sira husi país ida idak no hetan 
lideransa husi país sira ne’e rasik no husi sira nia povu. (G7+).

 

AKTIVIDADE
1. Responsabilidade únika husi Estadu sira kona ba direitus 
umanus mak la halo interferénsia iha ema nia haktuir direitus 
umanus sira nia. a) Loos b) Lae

2. Ba se mak defende katak iha direitu ba dezenvolvimentu, 
direitu ne’e inklui direitus umanus hotu. a) Loos b) Lae
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Deveres Do inDivÍDUo 
PArA com A comUniDADe 

e limites Ao eXercÍcio 
Dos Direitos

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 29o  

1. o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não
é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade.

2. no exercício destes direitos e no gozo destas liberdades ninguém 
está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei com vista 

exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos 
e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da 

moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.

3. em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidos 
contrariamente aos fins e aos princípios das nações unidas.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 24o (LEIS RESTRITIvAS)

1. a restrição dos direitos, liberdades e garantias
só pode fazer-se por lei, para salvaguardar outros direitos 
ou interesses constitucionalmente protegidos e nos casos 

expressamente previstos na Constituição.

2. as leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias têm, 
necessariamente, carácter geral e abstracto, não podem diminuir 

a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos dispositivos 
constitucionais e não podem ter efeito retroactivo

ArtIgo 28o (DIREITO DE RESISTêNCIA E DE LEGíTIMA DEFESA)

1. Todos os cidadãos têm o direito de não acatar e de resistir às 
ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos,

liberdades e garantias fundamentais.

2. a todos é garantido o direito de legítima defesa, nos termos da lei.

Dever sirA HUsi emA 
bA komUniDADe no 

limitAsAUn bA eZersisio 
DireitU sirA 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 29o  

1. ema hotu-hotu iha dever ba komunidade ne’ebé nia mesak
bele dezenvolve ho liberdade nia personalidade tomak.

2. Bainhira goza nia direitu no liberdade, ema hotu tenke hakru’uk de’it 
ba limitasaun hirak ne’be lei determina ho finalidade atu garante

nia rekoñesimentu no respeitu ba ema seluk nia direitu no liberdade,
no atu hataan ba rekizitu sira morál, orden públika no moris

di’ak jerál iha sosiedade ida ne’ebé demokrátiku.

3. labele hala’o direitu no liberdade hirak ne’e atu oinsá de’it ba
kontra fail finalidade no fundamentu sira nasoens unidas nian.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 24o (LEI RESTRITIvU SIRA)

1. limitasaun ba direitu, liberdade no garantia sei halo de’it 
uir lei-oan atu bele fó protesaun ba direitu no interese

konstitusionál ne’ebé hakerek iha lei-inan.

2. lei restritivu sira kona-ba direitu, liberdade no garantia sei iha duni 
karakter jerál no abstratu, labele habadak extensaun no nia asuntu 

prinsipál iha lei-inan nia laran, no labele iha efeitu ba kotuk.

ArtIgU 28o (DIREITU BA REzISTéNSIA NO DEFENDE AN RASIK)

1. sidadaun hotu-hotu iha direitu atu la simu no reziste hasoru
orden ne’ebé la tuir lei eh ne’ebé ofende nia direitu, liberdade

no garantia fundamentál sira.

2. ema hotu-hotu iha garantia kona-ba direitu atu defende
nia an rasik, tuir lei haruka.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (art. 4.º); piDesC (art. 4.º). Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 24.º, 25.º, 28.º); l n.° 2/2010, de 21 de abril (lei de 
segurança nacional); l n.º 3/2008, de 22 de fevereiro (regime do estado de sítio e do estado de emergência)
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a pessoa tem não só direitos mas também deveres para com 
a comunidade, pois encontra-se integrada na sociedade e não 
isoladamente.

os direitos humanos de todos têm de ser respeitados e não apenas 
tolerados. no entanto, os direitos humanos não são ilimitados e o 
seu exercício e gozo pode ser restringido por lei. a lei pode apenas 
restringir os direitos e liberdades para promover e reconhecer os 
direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer requisitos de 
moralidade, de ordem pública e do bem comum de uma sociedade 
democrática. as restrições têm de ser necessárias e não podem ser 
maiores do que as necessárias para proteger os direitos dos outros 
e os bens públicos básicos acima referidos. 

neste sentido, há direitos humanos que não podem ser restringidos, 
tal como a liberdade de opinião. outros podem sofrer restrições ou 
ser suspensos, nas condições acima identificadas. por exemplo, se uma 
pessoa é condenada por um crime, a sua liberdade pode ser limitada 
para que ela cumpra uma pena de prisão. em casos de emergência 
nacional, pode ser declarada a suspensão de alguns direitos, como 
o direito de circulação, restringindo a circulação das pessoas.

por último, os direitos não podem ser exercidos num sentido contrário 
aos fins e princípios das nações unidas, ou com o objetivo de destruir 
qualquer dos direitos previstos na DuDH, o que revela uma preocupação 
de equilibrar o exercício dos direitos com o interesse da comunidade 
mundial.

 

FACTOS

ema la iha direitus deit maibé mós devér ba komunidade, tamba nia 
hala’o nia direitu iha sosiedade nia laran, la’os ketak. 

Direitus umanus husi ema hotu tenke hetan respeitu, la’ós simu 
deit. Maski nune’e direitus umanus la hetan limite no hodi haktuir 
direitu sira ne’e labele hetan restrisaun husi lei. lei bele deit tau 
restrisaun ba direitu no liberdade sira hodi halo promosaun no 
rekoñesimentu husi direitu no liberdade sira husi ema seluk no hodi 
tuir rekizitu moralidade, orden públika no bein-komún iha sosiedade 
demokrátika. restrisaun sira ne’e tenke nesesáriu no labele boot liu 
duke saida ne’ebé nesesáriu hodi fo protesaun husi direitu husi ema 
seluk no bein públiku báziku ne’ebé refere iha leten. 

nune’e, iha direitus umanus ne’ebé labele hetan restrisaun, hanesan
liberdade opiniaun. Direitus balu bele hetan restrisaun ka suspensaun
iha kondisaun ne’ebé refere iha leten. nudar ezemplu, karik ema ida 
hetan kondenasaun tamba krime, nia liberdade bele hetan limite hodi 
nia bele kumpre pena prizaun. iha kazu emerjénsia nasionál bele 
deklara suspensaun ba direitu balu hanesan direitu sirkulasaun ka fo 
restrisaun ba sirkulasaun husi ema. 

Direitu la bele hala’o kontra fin no prinsipiu husi nasoins unidas ka 
ho objetivu destruisaun ba direitu sira ne’ebé hakerek iha DuDH, 
hodi hatudu preokupasaun hodi fo balansu ba ezersisiu husi direitu 
sira no interese husi komunidade mundiál. 

• Em 2008, o Presidente da República decretou o estado de 
sítio em todo o território nacional, na sequência da aprovação 
de lei de autorização para tal do parlamento nacional, no qual 
foram suspensos o direito de livre circulação e o direito de 
reunião e manifestação devido aos atentados contra a vida do 
Chefe de estados e do Chefe do Governo. a referida declaração 
foi subsequentemente renovada até ao restabelecimento da 
normalidade no país.

 

ATIVIDADE
1. Uma entidade administrativa pode decidir limitar os direitos 
humanos para proteger outros direitos humanos sem que tal 
esteja previsto na lei? a) Sim b) Não c) Às vezes

  
 

FAKTU SIRA
• Iha 2008, Prezidente husi Repúblika dekreta estadu-de-sítio 
iha teritóriu nasionál tomak, tuir aprovasaun ba lei autorizasaun 
hodi halo nune’e husi parlamentu nasionál, no halo suspensaun
ba direitu livre sirkulasaun no ba direitu reuniaun no manifestasaun
tamba atentadu ba Xefe husi estadu no Xefe husi Governu. 
Deklarasaun ne’e hetan renovasaun to’o situasaun iha país la’o 
normál hela.

 

AKTIVIDADE
1. Entidade administrativa bele hola desizaun hodi tau limite 
ba direitus umanus hodi fo protesaun ba direitus umanus 
seluk bainhira ida ne’e la hakerek iha lei?  
a) Loos b) Lae c) Dala balu
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Proibição De 
interferênciA Dos 

estADos e inDivÍDUos no 
eXercÍcio Dos Direitos

DeclArAção UniversAl Dos Direitos HUmAnos

ArtIgo 30o  

nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de 
maneira a envolver para qualquer estado, agrupamento ou indivíduo 

o direito de se entregar a alguma actividade ou de praticar algum acto 
destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.

constitUição DA rDtl

ArtIgo 23o (INTERPRETAçãO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS)

os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 
quaisquer outros constantes da lei e devem ser interpretados em 
consonância com a Declaração universal dos Direitos Humanos.

bAnDU interferensiA 
HUsi estADU no emA sirA 

iHA eZersisio HUsi
DireitU sirA 

DeklArAsAUn UniversÁl HUsi DireitUs UmAnUs

ArtIgU 30o  

laiha dispozisaun ida iha Deklarasaun ida-ne’e maka bele interpreta 
fali hanesan fó direitu ba estadu, grupu ka ema ida atu envolve iha 

atividade ka hahalok ruma ne’ebé iha finalidade atu estraga direitu no 
liberdade ne’ebé hakerek iha Deklarasaun ida-ne’e.

constitUição DA rDtl

ArtIgU 23o (INTERPRETASAUN KONA-BA
DIREITU FUNDAMENTáL SIRA)

Direitu fundamentál sira-ne’ebé konsagra iha lei-inan la hasai
direitu selu-seluk ne’ebé temi iha lei no tenke interpreta sira

tuir Deklarasaun universál Direitus umanus nian. 

os direitos humanos não podem ser utilizados para violar outros 
direitos humanos. nenhuma pessoa, grupo ou estado pode usar 
os direitos previstos na DuDH como justificação para violar outros 
direitos humanos. isto significa que nada pode justificar a violação 
dos direitos humanos.

por outro lado, este artigo significa também que os conflitos entre 
direitos têm de ser resolvidos no respeito pelos próprios direitos 
humanos. apenas em situações extremas, nomeadamente de 
emergência, os direitos podem sofrer algumas restrições e só caso 
tal seja admitido pelo direito internacional bem como pelo direito 
nacional.  

Direitus humanus labele uza hodi halo violasaun ba direitus umanus 
seluk. la iha ema, grupu ka estadu ne’ebé bele uza direitu sira ne’ebé 
hakerek iha DuDH nudar justifikasaun ba violasaun husi direitus 
umanus sira seluk. ida ne’e signifika katak la iha buatida ne’ebé bele 
sai justifikasaun ba violasaun direitus umanus. 

nune’e signifika mos katak konflitu entre direitu sira tenke haree liu 
husi respeitu ba direitus umanus rasik. iha situasaun estrema deit, 
ezemplu situasaun emerjénsia, mak direitu bele hetan restrisaun 
balu, tuir direitu internasionál no internasionál fo dalan ba.

 

ATIVIDADE
1. Para defender um direito humano, outro direito humano 
pode ser violado? a) Sim b) Não c) Às vezes  

AKTIVIDADE
1. Hodi defende direitu umanu ida, bele halo violasaun ba 
direitu umanu seluk? a) Loos b) Lae c) Dala balu.

Direito Internacional / Direitu Internasional : piDCp (arts. 46.º e 47.º); piDesC (arts. 24.º e 25.º). 
Direito Nacional / Direitu Nasional : CrDTl (arts. 1.°, n.° 1; 8.°, n.° 1; 9.°; 10.°, n.° 2; 16.°; 24.°; 147.°, n.° 2.).
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solUções DAs AtiviDADes 
Página 13
1. resposta: b) não. explicação: existem qualidades comuns de 
todos os humanos mas tal não significa que sejamos iguais e 
consequentemente recebamos um tratamento igual em todas as 
circunstâncias. Há circunstâncias que podem justificar um tratamento 
diferente. 2. resposta: b) Formal. explicação: É igualdade formal 
porque a lei não introduz qualquer diferenciação entre as pessoas. 

Página 15
1. resposta: a) Direta. explicação: negar um trabalho com base na 
religião professada por uma pessoa significa tratá-la de forma menos 
favorável com base numa razão discriminatória. 2. resposta: a) sim. 
explicação: as mulheres são favorecidas tendo em vista aumentar a 
sua participação política e alcançar a igualdade de facto. 

Página 17
1. resposta: b) não. explicação: o direito internacional dos direitos 
humanos não proíbe a pena de morte. por isso, alguns países ainda 
aplicam a pena de morte. 2. resposta b) sim. explicação: Cabe ao 
estado garantir o direito humano à segurança no seu território em 
relação a abusos de entidades públicas e a abusos de outras pessoas.

Página 19
1. resposta: b) não. explicação: essa pessoa é um escravo, o que é 
proibido pelo direito internacional. 2. resposta: b) não. explicação: 
uma pessoa não pode ser privada da sua liberdade e obrigada a 
trabalhar para outrem por um longo período sem receber os proveitos 
do seu trabalho. esta prática é considerada uma forma moderna de 
escravatura e é proibida pelo direito internacional.

Página 21
1. resposta: b) não. explicação: a proibição da tortura e das penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes é absoluta, não são 
admitidas quaisquer exceções. 2. resposta: d) todos os anteriores. 
explicação: Tem sido entendido que é obrigação dos estados garantir 
a proteção contra a tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes, independentemente da qualidade das pessoas que 
cometem tais atos. 

Página 23
1. resposta: c) A ambos. explicação: o reconhecimento das pessoas 
como sujeitos aplica-se não só aos nacionais do estado mas também 
aos estrangeiros. 2. resposta: b) não. explicação: em Timor-leste 
a personalidade jurídica adquire-se no momento do nascimento 
completo e com vida e cessa com a morte (artigos 63.º e 65.º do 
Código Civil), o que significa que não esta dependente da obtenção 
de qualquer cartão de identificação. 

Página 25
1. resposta: a) Discriminação direta. explicação: este é o exemplo 
de uma lei que trata de forma diferente pessoas que se encontram 
numa situação igual, uma vez que não há qualquer diferença real 
entre homens e mulheres no que respeita à condução de automóveis. 
2. resposta: b) Discriminação indireta. explicação: esta lei trata forma 
igual todas as crianças, ignorando o facto de algumas se encontrarem 
em situação de desvantagem face a outras, por não poderem comprar 
sapatos. neste sentido, introduz de forma indireta uma discriminação 
no âmbito do direito à educação.

Página 27
1. resposta: a) Indemnização. explicação: a indemnização é uma 
medida de reparação destinada a compensar a vítima pelos danos 
decorrentes de violações de direitos humanos, que possam ser 
avaliados economicamente, nomeadamente, danos físicos ou 
mentais, danos morais, oportunidades perdidas e prejuízos materiais. 
2. resposta: b) Falso. explicação: são os Tribunais que têm competência
para julgar as pessoas e eventualmente condená-las por violações de 
direitos humanos.

Página 29
1. resposta: b) Falso. explicação: a comunicação entre a pessoa detida 
e o seu advogado deve decorrer de forma confidencial, não podendo 
o estado intrometer-se nesta comunicação ou exercer censura. É 
permitida a presença de agentes da polícia mas estes devem estar 

solUsAUn bA AktiviDADe
Pájina 13
1. resposta: b) Lae. explikasaun: iha kualidade balu ne’ebé komún 
ba ema hotu maibé ida ne’e la signifika katak ita hanesan ka ita simu 
tratamentu hanesan iha sirkunstánsia hotu. iha sirkunstánsia balu 
ne’ebé bele justifika tratamentu ne’ebé ketak. 2. resposta: b) Formal. 
explikasaun: igualdade formal tamba iha ezemplo ne’e lei la halo 
diferensiasaun entre ema ruma. 

Pájina 15
1. resposta: a) Direta. explikasaun: la fo servisu ba ema ruma tamba 
relijiaun signifika katak ema ne’e hetan tratamentu la favorável bazeia 
ba razaun diskriminasaun. 2. resposta: a) Loos. explikasaun: Feto 
hetan favoresimentu hodi aumenta sira nia partisipasaun iha politika 
no hodi sira hetan duni igualdade. 

Pájina 17
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Direito internasionál husi direitus 
umanus la bandu pena de morte. nune’e, país balu sei aplika pena de 
morte. 2. resposta b) Loos. explikasaun: estadu tenke garante direitu 
umanu ba seguransa husi nia teritóriu kona ba abuzu husi entidade 
públika no abuzu husi ema seluk. 

Pájina 19
1. resposta: b) Lae. explikasaun: ema ne’ebé nia hola konsidera 
eskravu no ida ne’e direitu internasionál fo proibisaun. 2. resposta: 
b) Lae. explikasaun: ema la bele hetan privasaun husi nia liberdae 
no labele obriga atu servisu ba ema seluk iha tempu kleur no la simu 
remunerasaun husi nia servisu. prátika ne’e konsidera prátika moderna 
husi eskravatura no hetan proibisaun husi direitu internasionál. 

Pájina 21
1. resposta: b) Lae. explikasaun: proibisaun ba tortura no forma seluk 
husi pena no tratamentu kruél, la umanu ka degradante hanesan 
proibisaun absoluta, no la iha exesaun ruma. 2. resposta: d) sira hotu. 
explikasaun: ita hatene katak obrigasaun husi estadu mak atu garante 
protesaun hasoru tortura, pena ka tratamentu kruél, dezumanus ka 
degradante la depende husi se se mak halo atu sira ne’e.

Pájina 23
1. resposta: c) rua. explikasaun: rekoñesimentu husi ema nudar 
sujeitu aplika ba ema nasionál no mos ba estranjeiru sira. 2. resposta: 
b) Lae. explikasaun: iha Timor-leste personalidade jurídika hetan 
bainhira moris kompletu no hakotuk bainhira mate (artigu 63.º no 
65.º husi Kódigu sivil), no ida ne’e signifika katak la depende husi 
dokumentu identifikasaun. 

Pájina 25
1. resposta: a) Diskriminasaun direta. explikasaun: ida ne’e ezemplu 
husi lei ne’ebé haree la hanesan ba ema ne’ebé iha situasaun hanesan, 
tamba la iha diferensa entre feto no mane kona ba lori kareta. 
2. resposta: b) Diskriminasaun indireta. explikasaun: lei ne’e haree 
hanesan labarik hotu, no la haree katak iha labarik balu ne’ebé iha 
desvantajen tamba labele hola sapatu. ida ne’e halo indiretamente 
diskriminasaun kona ba direitu ba edukasaun. 

Pájina 27
1. resposta: a) Indemnizasaun. explikasaun: indemnizasaun hanesan 
medida reparasaun ne’ebé iha objetivu atu fo kompensasaun kona 
danu ne’ebé vitima husi violasaun direitus umanus hetan, ne’ebé bele 
iha avaliasaun ekonómika, liu liu danu fiziku ka mentál, danu morál, 
oportunidade ne’bé lakon no prejuizu materiál sira. 2. resposta: b) Lae. 
explikasaun: Tribunál mak iha kompeténsia atu halo julgamentu ba 
ema no fo kondenasaun kona ba violasaun direitus umanus.

Pájina 29
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Komunikasaun entre dadur no nia 
advogadu tenke konfindensiál, no estadu labele tama ba komunikasaun 
ne’e ka halo sensura. ajente polisia bele iha ne’eba maibé sira tenke 
iha fatin ne’ebé sira labele rona saida mak dadur no advogadu koalia. 
2. resposta: b) Lae. explikasaun: iha prosesu habeas corpus Tribunál 
la koalia kona ba inosente ka kulpadu husi ema, maibé haree deit 
katak ema nia detensaun ka dadur tuir duni lei. nune’e bainhira pedidu 
habeas corpus hetan desizaun simu ka hatan husi Tribunál, ida ne’e la 
signifika katak hakotu prosesu kriminál ne’ebé ema ne’e iha.
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num local onde não oiçam o que é dito pelo advogado e pelo detido. 
2. resposta: b) Falso. explicação: no processo de habeas corpus o 
Tribunal não se pronuncia sobre a culpa ou inocência da pessoa, 
verificando apenas se a pessoa está presa ou detida de acordo com 
o previsto na lei. por isso, quando um pedido de habeas corpus é 
decidido favoravelmente pelo Tribunal, isso não significa o fim do 
processo criminal contra a pessoa.

Página 31
1. resposta: b) não. explicação: o poder legislativo não pode 
influenciar ou pressionar os tribunais e os juízes a tomar uma 
determinada decisão. isso seria contrário à independência dos 
Tribunais. 2. resposta: b) não. explicação: os juízes não podem decidir 
causas quando tenham relação com alguma das partes. 3. resposta: 
b) Não. explicação: ambas as partes no processo judicial podem 
recorrer da decisão graças ao princípio da igualdade de armas. 

Página 33
1. resposta: b) Falso. explicação: o arguido só pode considerar-se 
culpado depois da sua condenação, no final do julgamento. até lá, 
deve, para todos os efeitos, ser considerado inocente. 2. resposta: 
c) Não. explicação: ninguém pode ser punido por uma ação que, no 
momento em que foi praticada, não estava legalmente prevista como 
crime.

Página 35
1. resposta: b) Falso. explicação: a interceção de e-mails ou qualquer 
meio de comunicação alheio é uma intromissão na vida privada. esta 
regra aplica-se mesmo entre marido e mulher (artigo 1626º n.º 1 alínea 
f) do Código Civil). 2. resposta: b) Falso. explicação: a entrada no 
domicílio de uma pessoa é uma intromissão na sua vida privada, só 
podendo acontecer ser casos previstos na lei (Código do processo 
penal) e quando não seja feita de forma arbitrária.

Página 37
1. resposta: b) não. explicação: as pessoas que se encontrem 
legalmente no território de um estado podem escolher, sem restrições, 
o local onde querem viver. as deslocações forçadas só são admissíveis 
nos casos previstos por lei, quando tal seja necessário para proteger 
a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, bem como 
os direitos e liberdades das demais pessoas. 2. resposta: b) Falso. 
explicação: isso seria uma violação do direito de sair do país. os 
estados não podem impedir a saída de pessoas do seu território, 
excepto nos casos previstos por lei, quando tal seja necessário para 
proteger a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas, 
bem como os direitos e liberdades das demais pessoas.

Página 39
1. resposta: b) não. explicação: o Direito internacional não obriga os 
estados a concederem esta proteção. 2. resposta: b) Falso. explicação: 
se um estado o fizer, viola o direito a procurar asilo previsto no artigo 
2.º da DuDH. 3. resposta b) Verdadeiro. explicação: o princípio da 
não repulsão, previsto na Convenção de Genebra relativa ao estatuto 
dos refugiados, de que Timor-leste é parte, proíbe os estados de 
expulsarem, entregarem ou extraditarem uma pessoa qualificada como 
refugiado para um outro estado onde a sua vida e liberdade possam 
ser ameaçadas.

Página 41
1. resposta: b) não. explicação: o artigo 33.º n.º 3 da CrDTl prevê 
que são cidadãos originários de Timor-leste, ainda que nascidos 
em território estrangeiro, os filhos de pai ou mãe timorenses. De 
acordo com o Direito internacional, os estados não podem negar 
arbitrariamente a nacionalidade a qualquer pessoa. 2. resposta: 
b) Não. explicação: só os cidadãos timorenses podem votar e ser 
eleitos para os órgãos de soberania de Timor-leste (art. 47.º da 
CrDTl). esta norma está de acordo com o artigo 35.º do piDCp. 3. 
Resposta: b) verdadeiro. explicação: por não serem cidadãos de um 
estado, as pessoas apátridas têm dificuldade em obter documentos de 
identidade e, frequentemente, estão sujeitas a discriminação, vivendo 
situações precárias, à margem da sociedade. 

Página 43
1. resposta: b) Falso. explicação: ninguém pode ser impedido de 
casar por quaisquer motivos étnicos, religiosos ou de nacionalidade.
2. resposta: c) os noivos. explicação: o casamento só é válido se for 

Pájina 31
1. resposta: b) Lae. explikasaun: poder lejislativu la bele influensia ka 
presun ba tribunál no juis sira hodi haruka sira hola desizaun ruma. 
ida ne’e kontráriu ba independénsia husi tribunál. 2. resposta: b) Lae. 
explikasaun: juis sira labele partisipa iha julgamentu bainhira sira iha 
relasaun ho parte ruma. 3. resposta b) Lae. explikasaun: parte hotu 
husi prosesu judisiál bele husu rekursu husi desizaun tamba prinsipiu 
igualdade armas. 

Pájina 33
1. resposta: b) Lae. explikasaun: arguidu bele konsidera nudar 
kulpadu bainhira liu ona nia kondenasaun, bainhira julgamentu hotu. 
To’o momentu ne’e tenke konsidera inosente. 2. resposta: c) Lae. 
explikasaun: ema ruma labele hetan punisaun ka kastigu kona ba 
asaun ne’ebé la konsidera hanesan krime iha momentu sira haloa 
asaun ne’e. 

Pájina 35
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Hodi loke komunikasaun ruma husi 
ema seluk konsidera nudar tama iha vida privada husi ema seluk. 
regra ne’e aplika mos entre feen no laen (artigu 1626.º n.º 1 alínea f) 
husi Kódigu sivil). 2. resposta: b) Lae. explikasaun: atu tama iha ema 
nia uma konsidera nudar intromisaun iha vida privada no bele akontese 
deit iha kazu ne’ebé hakerek iha lei (Kódigu prosesu penál) no bainhira 
la hala’o arbiru. 

Pájina 37
1. resposta: b) Lae. explikasaun: ema sira ne’ebé hela legalmente 
iha teritóriu husi estadu ida bele hili fatin ne’ebé sira hakarak hela. 
Deslokasaun obriga bele akontese deit iha kazu sira ne’ebé hakerek iha 
lei, bainhira nune’e nesesáriu hodi fo protesaun ba seguransa nasionál 
no ordén, ba saúde no morál públika, no mos ba direitu no liberdade 
sira husi ema seluk. 2. resposta: b) Lae. explikasaun: ida ne’e hanesan 
violasaun ba direitu atu sai husi rai laran. estadu sira labele impede 
ema atu sai husi teritóriu, exetu iha kazu sira ne’ebé hakerek iha lei, 
bainhira nune’e nesesáriu hodi fo protesaun ba seguransa nasionál no 
ordén, ba saúde no morál públika, no mos ba direitu no liberdade sira 
husi ema seluk.

Pájina 39
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Direitu internasionál la obriga estadu 
sira atu fo protesaun ida ne’e. 2. resposta: b) Lae. explikasaun: Karik 
estadu halo nune’e hanesan violasaun ba direitu hodi buka azilu ne’ebé 
hakerek iha artigu 2.º husi DuDH. 3. resposta b) Loos. explikasaun: 
prinsípiu la repulsaun, ne’ebé hakerek iha Konvensaun Jenebra kona 
ba estatutu husi refujiadu sira, ne’ebé Timor-leste mos parte, bandu 
estadu sira hodi espulsa, entrega ka halo estradisaun ba ema ne’ebé 
kualifika nudar refujiadu ba país seluk iha ne’ebé nia bele hetan 
ameasa ba ni vida ka liberdade. 

Pájina 41
1. resposta: b) Lae. explikasaun: artigu 33.º n.º 3 husi KrDTl dehan 
katak sidadaun orijináriu husi Timor-leste, maski moris iha estranjeiru, 
mak oan husi inan ka aman Timor oan. Tui Direitu internasionál, 
estadu sira labele nega arbiru atu fo nasionalidade ba ema ruma. 
2. resposta: b) Lae. explikasaun: sidadaun Timor oan deit mak bele 
vota no hetan eleisaun ba órgaun soberania Timor-leste nia (art. 47.º 
husi KrDTl). norma ne’e tuir artigu 35.º husi piDCp. 3. resposta b) 
Loos. explikasaun: Tamba sira la’ós sidadaun husi estadu ida, ema 
apátrida hetan susar hodi hetan dokumentu identidade no dala barak 
hetan diskriminasaun no moris ho kondisaun la di’ak no la hola parte 
iha sosiedade. 

Pájina 43
1. resposta: b) Lae. explikasaun: labele taka dalan ba kazamentu 
bazeia ba razaun étniku, relijiozu ka nasionalidade. 2. resposta: c) 
Feen no laen. explikasaun: Kazamentu iha validade deit karik hala’o 
ho konsentimentu tomak no liver husi feen no lae, nune’e bainhira sira 
rasik hakarak kaben malu (artigu 1467.º, 1507.º no 1522.º. husi Kódigu 
sivil). 3. resposta: b) rua ne’e hotu. explikasaun: Feen no laen iha 
direitu no responsabilidade sira hanesan iha familia nia laran, no sira 
rua, ho igualdade mak iha kompetensia hodi haree ba (ka “xefe”) 
familia iha aspetu hotu (artigu 1559.º husi Kódigu sivil).

Pájina 45
1. resposta: b) Lae. explikasaun: estadu sira tenke halo regra 
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celebrado com o livre e pleno consentimento dos futuros esposos, isto 
é, se estes pretenderem, por sua livre vontade, casar-se (artigos 1467.º, 
1507.º e 1522.º. do Código Civil). 3. resposta: b) Ambos. explicação: 
os cônjuges têm os mesmos direitos e responsabilidades no âmbito 
da família, competindo a ambos, em plena igualdade, a direção (ou 
“chefia”) da mesma em todos os aspetos (artigo 1559.º do Código 
Civil).

Página 45
1. resposta: b) Falso. explicação: os estados devem criar regras 
para assegurar que todas as pessoas possam aceder à propriedade, 
sem discriminação, devendo criar algumas medidas com o intuito 
de garantir este direito aos grupos que geralmente se encontram 
excluídos do mesmo (tais como mulheres e pessoas indígenas). no 
entanto, isto não significa que sejam obrigados a dar uma terra a cada 
pessoa. 2. resposta: a) Verdadeiro. explicação: o estado só pode 
retirar propriedade às pessoas em circunstâncias excepcionais. no 
caso do despejo é necessário que este se faça de acordo com a lei 
e em nome do interesse público, tendo a pessoa afetada o direito a 
receber uma compensação adequada.  

Página 47
1. resposta: a) Verdadeiro. explicação: a liberdade de pensamento 
é mais abrangente do que a liberdade de consciência e a liberdade 
religiosa pois inclui estas duas. Genericamente é o direito da pessoa a 
ter os seus próprios pensamentos, ideias e convicções. 2. resposta: 
a) Sim. explicação: a liberdade religiosa significa que todas as 
religiões têm o direito de estabelecer comunidades ou organizações 
sem interferência do estado, incluindo as novas religiões. 3. resposta:
c) às vezes. explicação: a dimensão coletiva da liberdade religiosa, 
relativa ao ensino, à prática, ao culto e aos ritos, pode sofrer 
limitações, mas apenas nos casos previstos na lei e caso sejam 
necessárias à protecção de segurança, da ordem e da saúde públicas 
ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. 

Página 49
1. resposta: b) não. explicação: não, isso poria em causa a liberdade 
de expressão, a qual só pode ser limitada nas situações expressamente 
previstas na lei, e apenas quando sejam necessárias ao respeito dos 
direitos ou reputação de outrem ou à salvaguarda da segurança 
nacional, da ordem pública, da saúde e da moralidade públicas. 
2. resposta: b) não. explicação: Tal é proibido pelo direito 
internacional, assim como pelo direito nacional (134.º do Código penal).

Página 51
1. resposta: b) não. explicação: a liberdade de reunião refere-se 
apenas a encontros de caráter não violento. 2. resposta: b) não. 
explicação: Tal poria em causa a liberdade de associação. este é um 
dos casos em que não devem ser admitidas restrições à liberdade de 
associação uma vez que o pluralismo político é essencial à existência 
de uma sociedade democrática.

Página 53
1. resposta: b) Indireta. explicação: o cidadão que vota nas eleições 
parlamentares está a participar de forma indireta pois está a eleger 
os seus representantes. 2. resposta: a) sim. explicação: podem ser 
adotadas medidas de discriminação positiva (neste caso quotas) 
para garantir a participação direta de grupos alvo de discriminação e 
promover a igualdade em relação aos mesmos. 

Página 55
1. resposta: b) não. explicação: o seguro social deve ser universal 
e estar disponível para todos os trabalhadores dos setores público e 
privado. 2. resposta: b) Verdadeiro. explicação: o apoio alimentar a 
pessoas em situação de vulnerabilidade é um programa de assistência 
social. os programas de assistência social podem incluir benefícios em 
dinheiro ou em géneros.

Página 57
1. resposta: b) Falso. explicação: a livre escolha do trabalho significa 
que as pessoas podem escolher as atividades a que se querem 
dedicar para “ganhar a sua vida”. assim, as mulheres têm o direito de 
escolher o trabalho que querem fazer, podendo optar por trabalhos 
que geralmente são feitos por homens. (artigo 23.º n.º 1 da DuDH e 
50.º n.º 1 da CrDTl). 2. resposta: b) Falso. explicação: as pessoas 
que desempenham um trabalho de igual valor (com responsabilidades 

hodi garante katak ema hotu iha asesu ba propriedade, no la halo 
diskriminasaun, no tenke kria medida balu hodi garante direitu ne’e 
ba grupu sira ne’ebé dala barak la hetan direitu ne’e (hanesan feto 
no ema indijena balu). Maski nune’e iha ne’e la signifika katak sira iha 
obrigasaun hatu fo rai ba ema ida. 2. resposta: a) Loos. explikasaun: 
estadu bele foti propriedade husi ema iha sirkunstánsia exesaun deit. 
iha kazu despeju ida ne’e tenke halo tuir lei no interese públiku, no 
ema ne’ebé hetan impaktu iha direitu atu simu kompensasaun ne’ebé 
adekuadu.

Pájina 47
1. resposta: a) Loos. explikasaun: liberdade hanoin abranjente liu 
liberdade konxiénsia no liberdade relijioza tamba inklui liberdade rua 
ne’e. signifika direitu husi ema atu iha nia hanoin, ideia no fiar rasik. 
2. resposta: a) Loos. explikasaun: liberdade relijioza signifika katak 
relijiaun hotu iha direitu atu estabelese komunidade ka organizasaun 
no la hetan interferénsia husi estadu, inklui relijiaun foun. 3. Resposta: 
c) Dala balu. explikasaun: Dimensaun koletiva husi liberdade relijioza, 
kona ba hanorin, prátika, kultu, ka ritu bele hetan limitasaun bainhira 
deit limitasaun ne’e hakerek iha lei no nesesáriu ba protesaun 
seguransa, orden no saúde publika ka morál ka liberdade no direitu 
fundamentál husi ema seluk. 

Pájina 49
1. resposta: b) Lae. explikasaun: lae tamba ida ne’e iha impaktu ba 
liberdade espresaun, ne’ebé limita deit iha situasaun ne’ebé hakerek 
iha lei no bainhira deit nesesáriu ba respeitu husi direitu sira ka 
reputasaun husi ema seluk ka salvaguarda husi seguransa nasionál, 
husi orden públika, husi saúde no husi moralidade públika. 2. resposta: 
b) Lae. explikasaun: ne’e pribidu husi direitu internasionál no mos husi 
direitu nasionál (134.º husi Kódigu penál).

Pájina 51
1. resposta: b) Lae. explikasaun: liberdade reuniaun refere deit ba 
enkontru ho karáter la’ós violentu. 2. resposta: b) Lae. explikasaun: ida 
ne’e bele iha impaktu ba liberdade asosiasaun. ida ne’e kazu ida ne’ebé 
labele iha restrisaun ba liberdade asosiasaun tamba pluralismu polítiku 
hanesan esensiál ba ezisténsia husi sosiedade demokrátika.

Pájina 53
1. resposta: b) Indireta. explikasaun: sidadaun ne’ebé vota iha eleisaun 
parlamentár iha partisipasaun indireta tamba nia vota hodi hilii ninia 
reprezentante sira. 2. resposta: a) Loos. explikasaun: Bele implementa 
medida diskriminasaun pozitiva (iha kazu ne’e kota sira) hodi garante 
partisipasaun direta husi grupu ne’ebé baibain hetan diskriminasaun 
no halo promosaun ba igualdade ba sira. 

Pájina 55
1. resposta: b) Lae. explikasaun: seguru sosiál tenke universál no 
disponível ba traballador sira hotu husi setor públiku no privadu.
2. resposta: b) Loos. explikasaun: apoiu hahan ba ema ne’ebé iha 
situasaun vulnerável hanesan programa ida husi programa sira husi 
asisténsia sosiál, programa sira husi asisténsia sosiál bele inklui 
benefisiu hanesan osan ka buat seluk. 

Pájina 57
1. resposta: b) Lae. explikasaun: liberdade atu hilii servisu signifika 
katak ema bele hilii atividade ne’ebé sira hakarak hala’o hodi “manan 
moris”. nune’e, feto sira iha direitu atu hilii servisu ne’ebé sira hakarak 
halo no sira bele hilii servisu ne’ebé bainbain mane mak halo. (artigu 
23.º n.º 1 husi DuDH no 50.º n.º 1 husi KrDTl). 2. resposta: b) Lae. 
explikasaun: ema ne’ebé halo servisu hanesan (ho responsabilidade 
no ezijênsia hanesan) tenke, la’ós diskriminasaun, simu saláriu hanesan 
(remunerasaun ekuitativa). liu ida ne’e, saláriu labele menus kompára 
ho saláriu minimu nasionál, ne’ebé estabelese hodi garante ba 
traballadór sira no família nível moris ne’ebé adekuadu (remunerasaun 
satisfatória).

Pájina 59
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Traballadór hotu iha direitu ba 
férias ho saláriu husi pelumenus loron servisu 12 ba tinan ida, tuir 
Kódigu laborál Timor-leste nia. 2. resposta: a) Loos. explikasaun: 
Tempu deskansu no halimar tenke iha hodi bele halo rekuperasaun no 
manutensaun husi saúde fízika no psikika. 
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e exigências iguais) devem, sem discriminação, receber um salário 
igual (remuneração equitativa). para além disso, o salário não pode 
ser inferior ao salário mínimo nacional, que é estabelecido de forma a 
assegurar aos trabalhadores e suas famílias um nível de vida adequado 
(remuneração satisfatória).

Página 59
1. resposta: b) Falso. explicação: Todos os trabalhadores têm direito 
a férias remuneradas por cada ano de trabalho prestado e o período 
de férias não pode ser inferior a 12 dias úteis de acordo com a lei do 
Trabalho vigente em Timor-leste. 2. resposta: a) sim. explicação: os 
períodos de repouso e lazer são indispensáveis para a recuperação e 
manutenção da saúde física e psíquica.

Página 61
1. resposta: todas as opções. explicação: este conjunto de direitos 
apresenta uma relação de interdependência forte e é condição 
necessária ao gozo de outros direitos humanos. por exemplo, a 
alimentação e um alojamento adequados são essenciais para o 
completo bem-estar, físico, mental e social das pessoas, que por 
sua vez é essencial para a participação na vida cultural e política da 
comunidade. 2. resposta: b) Ás vezes. explicação: o estados só 
estão obrigados a proporcionar diretamente alojamento, alimentação 
e vestuário a pessoas que não consigam satisfazer sozinhas estas 
necessidades, por razões que ultrapassem o seu controlo (por 
exemplo, pessoas em situação de pobreza, refugiados e deslocados 
internos).

Página 63
1. resposta: b) não. explicação: a educação básica deve ser universal 
para todos os que não tenham satisfeito as necessidades básicas de 
aprendizagem, crianças ou adultos, incluindo mesmo os idosos.
2. resposta: a) sim. explicação: a educação superior pode estar 
disponível com base no mérito e os estudantes podem ter de 
fazer exames para se qualificarem. 3. resposta b) Acessibilidade. 
explicação: a escola deve estar fisicamente acessível, o que não 
acontece neste caso pois antónio tem de andar demasiadas horas 
para ir à escola, o que põe em causa o seu direito à educação. 

Página 65
1. resposta: b) não. explicação: a cultura é entendida como sendo 
mais do que o acesso a bens e práticas culturais. refere-se assim à 
participação, do indivíduo ou da comunidade, na vida em sociedade 
e é relativa às formas de viver, à língua, à literatura, à música, à 
religião ou outras crenças, ao desporto, aos métodos de produção 
ou tecnológicos, aos ambientes naturais e criados pelo homem, à 
alimentação, ao vestuário e habitação e às artes, costumes e tradições 
através dos quais os indivíduos e comunidades expressam o sentido 
que dão à sua existência. 2. resposta: a) sim. explicação: este direito 
visa garantir que todos podem procurar e receber informação sobre 
os progressos resultantes dos novos conhecimentos científicos, bem 
como a eles ter acesso e os estados têm um papel fundamental na 
garantia deste direito.

Página 67
1. resposta: b) Falso. explicação: os estados têm a responsabilidade 
principal na criação de condições favoráveis à realização do direito 
ao desenvolvimento, quer ao nível nacional, quer internacional. 
2. resposta a) Verdadeiro. explicação: este direito implica a criação 
de condições favoráveis ao gozo dos outros direits civis, políticos, 
económicos, sociais e culturais e nessa medida incorpora todos os 
direitos humanos.

Página 69
1. resposta: b) não. explicação: os direitos humanos apenas podem 
ser restringidos por lei e quando tal se revele necessário para 
promover e reconhecer os direitos dos outros e satisfazer requisitos 
de moralidade, ordem pública ou do bem comum da sociedade 
democrática. 

Página 71
1. resposta: b) não. explicação: nada justifica a violação dos direitos 
humanos. pode acontecer que alguns direitos sejam limitados ou 
restringidos, apenas quando tal for admissível segundo o direito 
internacional e o direito nacional.

Pájina 61
1. resposta: opsaun hotu. explikasaun: Konjuntu husi direitu sira 
ne’e iha interdependensia ne’ebé makaas no kondisaun ne’ebé 
nesesária odi haktuir direitus umanus seluk. ezemplu, hahan no uma 
hanesan esensiál ba bein-estár fiziku, mental no sosiál husi ema, no 
ida ne’e hotu esensiál ba partisipasaun iha vida kulturál no politika 
husi komunidade. 2. resposta: b) Lae. explikasaun: estadu sira iha 
obrigasaun direta atu fo uma, hahan no hatais ba ema ne’ebé mesak 
labele haktuir nesesidade sira ne’e ho razaun ne’ebé sira lablele 
kontrolu (ezemplu, ema kiak liu, refujiadu no deslokadu internu sira).  

Pájina 63
1. resposta: b) Lae. explikasaun: edukasaun bázika tenke universal ba 
ema hotu seidauk haktuir sira nia nesesidade bázika husi aprendizajen 
inklui labarik, adultu no ferik/katuas. 2. resposta: a) Loos. explikasaun: 
edukasaun superior bele iha deit bazeia ba alunu sira nia méritu 
no estudante sira karik tenke halo teste hodi hetan kualifikasaun. 
3. resposta b) Asesibilidade. explikasaun: escola tenke asesivel no iha 
kazu ne’e ida ne’e la akontese tamba antónio tenke la’o kleur hodi ba 
eskola no nune’e impaktu ba ninia direitu ba edukasaun.

Pájina 65
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Definisaun ba kultura liu asesu ba 
bein no prátika kulturál sira. kultura relasiona ho nusa moris, lian, 
literatura, múzika, relijiaun ka fiar seluk, desportu, métodu produsaun 
ka teknolojia, ambiente naturál no ambiente ne’ebé mane mak halo, 
hahan, hatais, uma, arte, kostume no tradisaun, ne’ebé ema no 
komunidade uza hodi hatudu sentidu ne’ebé sira fo ba sira nia moris.
2. resposta: a) Loos. explikasaun: Direitu ne’e buka garante katak ema 
hotu bele buka no hetan informasaun kona ba progresu sira ne’ebé mai 
husi koñesimentu sientifiku foun, no bele hetan asesu no estadu sira 
iha papel ne’ebé fundamentál hodi garante nune’e. 

Pájina 67
1. resposta: b) Lae. explikasaun: estadu sira iha responsabilidade 
prinsipal kona ba kriasaun husi kondisaun favorável sira ha haktuir 
direitu ba dezenvolvimentu, iha nivel nasionál ka internasionál. 
2. resposta a) Loos. explikasaun: Direitu ida ne’e implika kriasaun 
husi kondisaun sira ne’ebé favorável hodi haktuir direitu asivil, politiku, 
ekonómiku, sosiál no kulturál sira seluk, nune’e inklui direitus umanus 
hotu. 

Pájina 69
1. resposta: b) Lae. explikasaun: Direitus umanus bele restrije deit liu 
husi lei no bainhira nesesáriu hodi halo promosaun no rekoñesimentu 
husi direitu husi ema seluk no satisfás rekizitu moralidade, orden 
públika, ka bein-komun husi sosiedade demokrátika. 

Pájina 71
1. resposta: b) Lae. explikasaun: la iha buatida ne’ebé sai justifikasaun 
ba violasaun husi direitus umanus. Bele akontese katak direitu balu 
hetan limitasaun ka restrisaun, bainhira deit buat ne’e bele simu tuir 
direitu internasionál no direitu nasionál
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