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RESUMO:     
 
 Só após os conflitos mundiais das duas grandes guerras surgiu a 

preocupação de consagrar e proteger um catálogo de direitos humanos, 

considerados fundamentais. Tal surge, numa primeira fase, Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (DUDH) em 10 de dezembro de 1948. 

 Segue-se, resultando do Conselho da Europa, um outro texto que envolve 

a criação de um sistema de proteção de direitos humanos de âmbito regional, a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 4 de novembro de 
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1950. Vem introduzir mecanismos de reação não compreendidos nesta: a 

possibilidade de se recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH), no caso de se verificar a violação dos direitos consagrados na CEDH.  

Esta Convenção surge num momento de reconstrução europeia, duma 

Europa devastada pela II Guerra, após violações gravíssimas de direitos 

humanos. Acrescenta normas vinculativas e aposta em instrumentos de 

proteção de caráter regional.  

Portugal publicou a DUDH e aderiu à CEDH em 1978. O que torna o ano 

de 2018 especial: assinala-se o 70.º aniversário da proclamação da DUDH, e os 

40 anos da sua publicação oficial no Diário da República em Portugal, bem 

como o 40.º aniversário da adesão de Portugal à CEDH. Tal motiva iniciativas e 

justifica o sublinhar de algumas questões em aberto. 

 Não sendo nunca em excesso relembrar o valor dos textos mencionados é 

de focar a dificuldade de tornar acessível ao cidadão algumas facetas mais 

jurídicas destes textos.  

 Dos 16 Protocolos anexos à CEDH, dois ainda não se encontram em 

vigor: o n.º 15 e o n.º 16. 

 O Protocolo n.º 15 pretende introduzir algumas alterações no texto da 

Convenção no sentido de manter a eficácia do TEDH mas não tem ainda data 

prevista para a sua entrada em vigor. 

 Quanto ao Protocolo n.º 16, permitindo uma competência consultiva e 

interpretativa ao TEDH nos seus textos de referência, tem já indicada a data de 

1 de agosto de 2018 para a sua entrada em vigor e conta já com as necessárias 

ratificações.  

 Neste contexto, pretende-se ainda focar a catalogação dos direitos de 

segunda geração, também conhecidos por direitos sociais como um passo na 

evolução dos textos de consagração de direitos, seja a nível interno seja na 

focada proteção internacional regional e de que modo estão já presentes na 

CEDH. 
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