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Levantamento do véu: a crise do Multiculturalismo na Europa 

 

Resumo 

 

O fenómeno da convivência de culturas tem vindo a colocar complexos desafios ao nível do 

desenvolvimento de políticas que, cada vez mais, têm de encontrar novas formas de acomodar as 

necessidades específicas de vários grupos, como é o caso das minorias culturais, religiosas e 

linguísticas.  

De entre os modelos ideológicos, dos quais decorrem as várias políticas, o 

multiculturalismo, tem sido alvo de recuo nos discursos políticos. Neste contexto, têm sido 

aprovadas leis que podem implicar que se esteja a colocar em causa direitos há muito 

reconhecidos, nomeadamente, através da possibilidade de proibir o uso do véu islâmico. 

A questão do véu islâmico faz parte de um debate mais amplo sobre o multiculturalismo numa 

Europa em que muitos políticos afirmam que tem de haver um esforço maior no sentido de 

assimilar as minorias religiosas e étnicas.  

Não é de agora que a comunidade muçulmana é vista com algum receio, mas eventos recentes 

têm contribuido para o aumento do receio de que a incapacidade de integração desta comunidade 

venha a dar lugar a situações que coloquem em causa a segurança pública, colocando uma 

pressão desmesurada sobre os muçulmanos que carregam o peso do discurso político da 

integração, e das medidas legislativas que o acompanham, como as leis que proibem a ocultação 

da face no espaço público. 

A protecção da diversidade religiosa tem-se inscrito na história do sistema geral de protecção de 

direitos humanos. Contudo, a aprovação de medidas legislativas que proíbem o uso de símbolos 

religiosos como o véu integral, demonstram como o reconhecimento dos direitos das minorias se 

apresenta nos dias de hoje, não como um privilégio, mas como uma necessidade.  
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Lifting the veil: the crisis of Multiculturalism in Europe 

 

Abstract 

 

The phenomenon of coexistence of cultures has been placing complex challenges in terms 

of the development of policies that increasingly must find new ways to accommodate the specific 

needs of various groups, such as cultural, religious and linguistic minorities. 

Among the ideological models, from which derives the various policies, multiculturalism is 

being the subject of political speeches for its decline. In this political context, laws have been 

approved in order to ban the use of the Islamic veil, which may imply the questioning of rights long 

recognized.  

The issue of the headscarf is part of a wider debate about multiculturalism in Europe where 

many politicians say that there must be a strong effort to assimilate the religious and ethnic 

minorities. 

The concern about the Muslim community is not new. But recent events have contributed to 

the fostering of the fear that the inability to integrate of this community will give rise to risky 

situations to public safety. This situation putts an inordinate pressure on Muslims who bear the 

brunt of the political discourse of integration, and legislative measures that accompany it, such as 

laws prohibiting the concealment of the face in public space. 

The protection of religious diversity is inscribed in the history of the general system of 

protection of human rights. However, the adoption of legislative measures banning the use of 

religious symbols such as the full veil, demonstrate how the recognition of minority rights is not as a 

privilege but as a necessity. 



X 
 



XI 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 1 

Capítulo I - MULTICULTURALISMO E TUTELA DA DIFERENÇA CULTURAL ......................... 5 

1. Multiculturalidade e Multiculturalismo ............................................................................... 5 

2. História .............................................................................................................................. 8 

 2.1. E.U.A. .............................................................................................................. 9 

 2.2. Canadá ......................................................................................................... 10 

 2.3. Europa .......................................................................................................... 12 

3. Multiculturalismo como alternativa ao modelo liberal clássico ........................................ 13 

4. A viragem para o interculturalismo .................................................................................. 17 

CAPÍTULO II - A TUTELA DAS MINORIAS ................................................................................. 23 

1. Evolução Histórica............................................................................................................ 23 

 1.1. O Estado Moderno e a Protecção das Minorias ............................................... 23 

 1.2. A Sociedade das Nações e a Protecção das Minorias ..................................... 31 

1.2.1. Noção de minoria ..................................................................................... 34 

1.2.2. Direitos das minorias ................................................................................ 39 

1.2.3. Garantias de Protecção ............................................................................. 43 

1.2.4. Da Sociedade das Nações à Organização das Nações Unidas .................... 48 

 1.3. A protecção das minorias e minorias religiosas no sistema da O.N.U. .............. 49 

1.3.1. Carta Internacional dos Direitos Humanos (International Bill of Human Rights)

 .......................................................................................................................... 50 

1.3.2. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 ....................... 55 

1.3.3. Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais ............ 59 

1.3.4. Outras convenções relevantes que contemplam a protecção das minorias ou 

a liberdade de religião, pensamento, consciência e não discriminação ................. 63 

1.3.5. UNESCO ................................................................................................... 70 

 1.4. Contexto Europeu ............................................................................................... 71 

1.4.1. OSCE - Organização para a segurança e cooperação europeia ................... 71 

1.4.2. Conselho da Europa .................................................................................. 72 



XII 
 

1.4.3. União Europeia ......................................................................................... 76 

 1.5. Minorias Religiosas ............................................................................................. 84 

1.5.1. Conceito de minoria e minoria religiosa ..................................................... 84 

1.5.2. Direitos e deveres dos membros das minorias religiosas ........................... 95 

Capítulo III - MINORIAS ISLÂMICAS NA EUROPA E AS RESTRIÇÕES AO USO DO VÉU ...... 101 

1. Véu islâmico ................................................................................................................... 104 

 1.1. França ........................................................................................................ 107 

 1.2. Bélgica ........................................................................................................ 117 

CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 125 

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................... 131 

 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

A aceleração dos movimentos sociais e de migração, bem como a integração cada vez 

maior das sociedades num mundo globalizado, tem chamado a atenção para a crescente 

coexistência de várias culturas, línguas e religiões numa mesma sociedade estadual. O fenómeno 

da convivência de culturas não é algo que tenha surgido na actualidade, representando as minorias 

e os imigrantes, desde há muito tempo, a diversidade dos Estados europeus. Contudo, nunca 

assumiu as proporções que se conheceram no séc. XX.  

A diversidade coloca complexos desafios ao nível do desenvolvimento de políticas que, cada 

vez mais, têm de encontrar novas formas de acomodar as necessidades específicas de vários 

grupos, como é o caso das minorias culturais, religiosas e linguísticas. Neste sentido, os Estados 

têm optado por algumas abordagens que variam, por exemplo, entre políticas de assimilação (com 

o que se pretende que o indivíduo seja absorvido pela sociedade receptora, assumindo uma nova 

identidade, e que manifeste as suas eventuais especificidades apenas na sua esfera privada) ou 

políticas de acomodação/multiculturalistas, que, como a primeira designação sugere, procuram 

encontrar um lugar para todos, acomodar todas as diferenças, o que, se pode traduzir, por 

exemplo, no reconhecimento de diversos graus de autonomia política e administrativa aos grupos 

minoritários, no reconhecimento de direitos específicos para as minorias e/ou para os seus 

membros e na adopção de políticas de discriminação positiva. Isto demonstra que é diferente falar 

em multiculturalismo numa perspectiva social, como sinónimo de presença de várias culturas, e 

enquanto modelo político e ideológico, assente no reconhecimento e promoção da diferença, em 

alternativa aos modelos assimilacionista e segregacionista de gestão da diferença cultural.  

O multiculturalismo, como doutrina e modelo ideológico, emergiu nas décadas de 60/70, 

estando, desde há já algum tempo, os discursos políticos pautados pelo recuo das políticas 

multiculturalistas. Neste contexto, têm sido aprovadas leis que podem implicar que se esteja a 

colocar em causa direitos há muito reconhecidos, nomeadamente, a possibilidade de proibir o uso 

do véu islâmico (símbolo religioso do Islão) tem sido discutida em diversos países europeus, 

consubstanciando já uma realidade em países como a França e a Bélgica.  
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A questão do véu islâmico faz parte de um debate mais amplo sobre o multiculturalismo numa 

Europa em que muitos políticos, como Angela Merkel e David Cameron, afirmam que tem de haver 

um esforço maior no sentido de assimilar as minorias religiosas e étnicas1.  

Não é de agora que a comunidade muçulmana é vista com algum receio no mundo ocidental. 

Contudo, os recentes eventos terroristas associados ao Islão, como os atentados em Nova Iorque, 

Washington, Londres ou Madrid, têm contribuido para trazer para praça pública o debate sobre os 

resultados das políticas de integração e semear o medo em relação a esta comunidade. O receio de 

que a incapacidade de integração desta comunidade venha a dar lugar a situações que coloquem 

em causa a segurança pública, tem colocado uma pressão desmesurada sobre os muçulmanos que 

carregam o peso do discurso político da integração, e das medidas legislativas que o acompanham, 

como as leis que proibem a ocultação da face no espaço público2. 

Alarmado com o presente cenário, em que ―alguns partidos do arco governativo têm vindo a 

explorar os sentimentos contrários aos muçulmanos apoiando medidas legislativas restritivas que 

atingem tais pessoas‖ como na Bélgica, França (que têm vindo a adoptar leis que sujeitam as 

mulheres que usam véus completos a multas ou ―formação cívica‖, Itália (algumas autoridades 

locais recorrem a uma antiga lei contra o terrorismo para punir as mulheres que usam véus que 

lhes cubram inteiramente a face), ou Suiça (em que o eleitorado suíço votou no final de 2009 em 

favor da proibição da construção de minaretes), o Comissário para os Direitos Humanos do 

Conselho da Europa, Nils Muiznieks recomendou que os governos deixem de tentar atingir os 

muçulmanos através de legislação ou políticas e que, em vez disso, consagrem a proibição da 

discriminação baseada na religião ou convicção em todos os domínios3.  

No decorrer deste trabalho pretendemos questionar se a aprovação, pela França e Bélgica, de 

medidas restritivas do uso do véu integral implica que se esteja a colocar em causa direitos há 

                                                           
1 Patrícia JERÓNIMO - ―Direito Público e Ciências Sociais – O Contributo da Antropologia para uma densificação ‗culturalista‘ dos direitos 

fundamentais‖, in SCIENTIA IVRIDICA. Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, tomo LX, n.º 326, 2011, p. 7, disponível para consulta 

em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21457/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Direito%20p%C3%BAblico%20e%20ci%C3%AAncia

s%20sociais.pdf [25-01-2013]. 

2  Os muçulmanos europeus têm sido vítimas de um ―pânico moral‖ que se alimentado do exagero e de uma visão distorcida sobre si. Cf. 

Peter O'BRIEN - Islamophobia, Euro-Islam, Islamism and Post-Islamism: Changing Patterns of Secularism in Europe, Political Science Faculty 

Research. Paper 3, 2012, p. 13. Texto disponível em http://digitalcommons.trinity.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=polysci_faculty [12-

01-2013].  

3 Discurso de Nils Muiznieks, disponível em http://www.gddc.pt/noticias-

eventos/artigo.asp?id=noticia.5338172012730&seccao=Not%EDcias_Imprensa [12-01-2013]. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21457/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Direito%20p%C3%BAblico%20e%20ci%C3%AAncias%20sociais.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21457/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Direito%20p%C3%BAblico%20e%20ci%C3%AAncias%20sociais.pdf
http://digitalcommons.trinity.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=polysci_faculty
http://www.gddc.pt/noticias-eventos/artigo.asp?id=noticia.5338172012730&seccao=Not%EDcias_Imprensa
http://www.gddc.pt/noticias-eventos/artigo.asp?id=noticia.5338172012730&seccao=Not%EDcias_Imprensa
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muito reconhecidos às minorias. Mais concretamente, pretendemos analisar o que está por trás da 

aprovação de legislação que proíbe o uso do véu integral no espaço público, como aconteceu na 

França e na Bélgica, e como esta controvérsia do véu coincide com o discurso do recuo das 

políticas multiculturalistas. Para o efeito começaremos por tratar o multiculturalismo e a tutela da 

diferença cultural, passando em seguida para um dos aspectos do discurso do multiculturalismo - a 

reivindicação da tutela das minorias - para, por fim, relacionarmos a anunciada morte do 

multiculturalismo com as restrições ao uso do véu pelos muçulmanos na Europa.  

Na história do sistema geral de protecção de direitos humanos, a protecção da liberdade 

religiosa foi um dos primeiros direitos humanos a ser reconhecido. Contudo, leis como estas que 

proíbem o uso de símbolos religiosos como o véu integral, demonstram como o reconhecimento dos 

direitos das minorias se apresenta não como um privilégio, mas como uma necessidade. Hoje em 

dia, de forma mais ou menos recorrente, ouvimos dizer que o multiculturalismo morreu4. Contudo, 

antes de lhe passarmos um atestado de óbito, queremos analisar de que forma é que é compatível 

a adopção de medidas chamadas multiculturais e a morte anunciada do multiculturalismo (por 

muitos políticos quando em causa estavam situações envolvendo minorias religiosas); e de que 

forma é que esta intolerância religiosa se concretizou na adopção de medidas antagónicas ao 

multiculturalismo. 

 

                                                           
4  Ver, por exemplo, a notícia publicada no site do jornal ―The Guardian‖, a 17 de Outubro de 2010, 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germany-multiculturalism-failures; 
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8e9051e3-ed1f-48d8-998a-6ae0c623e12a [26-01-2013]; ou ainda 
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8e9051e3-ed1f-48d8-998a-6ae0c623e12a [26-01-2013]. 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germany-multiculturalism-failures
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8e9051e3-ed1f-48d8-998a-6ae0c623e12a
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=8e9051e3-ed1f-48d8-998a-6ae0c623e12a
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Capítulo I -  MULTICULTURALISMO E TUTELA DA DIFERENÇA CULTURAL 

 

A convivência da diferença começou a exigir uma maior atenção e preocupação pela coesão 

social e, também, tutela dos grupos minoritários, nomeadamente os religiosos, a partir dos séculos 

XV/XVI, o que faz com que a questão da multiculturalidade não seja um fenómeno surgido, apenas, 

no século passado. O modelo de direitos humanos que herdámos do Pós 2ª Guerra Mundial não 

tinha preocupações multiculturalistas. Contudo, foi este mesmo novo contexto, marcado pela ideia 

de igualdade entre povos, que criou as condições necessárias para que se gerasse uma série de 

movimentos sociais e políticos - fruto da insuficiência da política da igual dignidade e exigência de 

reconhecimento -, cujas demandas confluiriam numa série de eventos, como o foram a luta pela 

descolonização entre 1948-1965, a luta contra a segregação racial e discriminação iniciada em 

1955 e a luta pelo multiculturalismo nas décadas de 60 e 70 do século XX5. 

A afirmação da igualdade entre os povos não teve reflexo na prática, persistindo as 

desigualdades – desigualdades estruturais, moldada em novos termos, resultado da posição prévia 

que cada grupo ocupava (agora medido pela posição socioeconómica, acesso a melhores 

oportunidades, acesso e nível de educação, etc.). É precisamente pela contradição entre a retórica 

dos direitos humanos e o que se verificava na prática - pelas formas de exclusão e estigmatização 

que persistiam e que atravessavam diversos grupos, como negros, imigrantes, asiáticos, mulheres, 

idosos, homossexuais, deficientes, etc. -, que se passou a discutir o multiculturalismo nas décadas 

de 60/70. Ou seja, o multiculturalismo é ele próprio um movimento baseado nos direitos humanos 

cujo objectivo foi o de desafiar as hierarquias étnicas e raciais herdadas e que persistiam, ainda que 

desacreditadas pela revolução dos direitos humanos no Pós 2ª Guerra Mundial, na prática. 

 

1. Multiculturalidade e Multiculturalismo 

 

O tratamento deste conceito, devido às realidades onde se insere – sociais, filosóficas, 

políticas e jurídicas - é um trabalho bastante complexo. Um dos primeiros problemas prende-se, 

desde logo, com a confusão que se gera com o seu sentido terminológico. Isto porque, 

multiculturalismo é muitas vezes usado como sinónimo de multiculturalidade, ou seja, fala-se de 

                                                           
5 Cf. Will KYMLICKA - Multiculturalism: Success, Failure, and the Future, Washington D.C., Migration Policy Institute, 2012, pp. 5-6.  
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multiculturalismo enquanto facto e, ao mesmo tempo, utiliza-se exactamente o mesmo termo em 

sentido político e normativo. Deste modo, a multiculturalidade prende-se com o facto (existência e 

relação entre grupos num mesmo espaço cada qual com a sua diferença, seja ela, étnica, 

linguística, ou religiosa); e o multiculturalismo como ideal político ou resposta normativa à gestão 

desta relação.  

Enquanto política, o multiculturalismo tem na sua base a multiculturalidade - convivência de 

grupos com diferentes características étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas numa mesma 

sociedade e a defesa da manutenção destes traços identitários. Esta diversidade cultural pode, 

como explica Will Kymlicka, por um lado, ser o resultado da existência de diversas nações 

históricas, com uma língua própria e uma história distinta, numa mesma comunidade política 

(Kymlicka fala aqui em Estados multinacionais e Estados poliétnicos), e por outro, a diversidade 

pode ser o resultado da imigração (voluntária ou forçada) 6.  

As várias características culturais, étnicas, religiosas ou linguísticas (a diversidade cultural) 

corresponderão a diferente manifestações da natureza humana que, perspectivadas como algo 

positivo pelo multiculturalismo, não devem ser ignoradas mas reconhecidas e valoradas, o que não 

significa, que o reconhecimento do direito a ser diferente implique a igualdade de consentimento de 

toda a pretensão de diferença7.  

Mas o que é cultura? De acordo com a Declaração da Unesco sobre diversidade cultural, de 

2002, por cultura entende-se o conjunto dos traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e 

afectivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das 

letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças8. Esta é uma definição muito abrangente9 mas Cultura apresenta-se como um conceito de 

                                                           
6 Kymlicka ainda fala de um outro modelo de sociedade multicultural que não chega a individualizar, aquele que expande o conceito de 

cultura até coincidir com minorias nacionais, imigrantes, sexuais e outras. Cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship: a liberal theory of minority 

rights, Oxford, Claredon, 1995, tradução espanhola Carmen Castells Auleda, Ciudadanía Multicultural: una teoría liberal de los derechos de las 

minorías, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 26-35. 

7 Para Javier de Lucas, a preservação, a todo o custo, das exigências próprias de cada identidade cultural levaria à destruição de qualquer 

mínimo que o Direito tente assegurar, pelo que o mais importante não é preservar a pureza dos conteúdos históricos concretos das diversas culturas 

mas a diversidade cultural. Para o autor se, por um lado, respeitar, compreender e reconhecer um valor simbólico não nos obriga a aceitar como 

direito qualquer demanda; por outro lado, este não crê que sejamos obrigados a aceitar como universal, um modelo concreto (o único preferível, 

digno da protecção do Direito). cf. Javier DE LUCAS – ―Diversidad, pluralismo, multiculturalidad‖, in Nuria del Viso (coord.) – Reflexiones sobre la 

diversidad(es), Boletín ECOS n. º 8, Agosto-Outubro, Madrid, Centro de Investigación para la Paz, 2009, p. 5. 

8 Esta definição consta do preâmbulo da Declaração da Unesco sobre a Diversidade Cultural de 2002. Texto disponível em 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf [04-10-12]. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
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difícil determinação - havendo sido contabilizadas mais de duzentas e cinquenta definições 

concebidas relativamente a este termo10 - como também se apresenta de difícil determinação 

quanto ao seu papel e significado concreto11. Este facto faz com que o termo possa ser usado em 

diferentes graus, ou acepções, potenciando a falta de entendimento12. No âmbito do 

multiculturalismo, assumir uma definição de cultura condiciona uma posição mais favorável a uma 

visão ampla ou restrita de multiculturalismo. Por um lado, uma concepção restrita do que será 

multiculturalismo considera que os Estados multiculturais se caracterizam principalmente pela 

presença de grupos étnicos ou raciais que expressam identidades culturais quase 

institucionalizadas. Esta visão exclui da dinâmica multicultural muitos grupos que não partilham 

uma cultura sociológica como por exemplo, minorias que são etiquetadas como grupos 

desfavorecidos socialmente. Uma concepção ampla, na qual se enquadra a ideia de ―cidadania 

diferenciada‖ de Iris Marion Young, considera que um grupo existe e é definido como grupo 

específico com base na sua relação social e interactiva com os outros. A identidade de grupo não se 

resume a um conjunto de factos objectivos. A cultura faz referência a todos os aspectos da vida 

social incluindo costumes, desejos, gestos, mesmo que inconscientes, que contribuem para a 

educação das pessoas do grupo (aquela mesma cultura que as pessoas do grupo vão utilizar na sua 

                                                                                                                                                                                
9 No âmbito da União Europeia deparamo-nos com uma situação similar, uma vez que é adoptada uma concepção ampla de cultura. Na 

sua comunicação sobre uma agenda europeia para a cultura num mundo globalizado, a Comissão entende que ―a cultura deveria ser vista como um 

conjunto de traços distintivos espirituais e materiais que caracterizam uma sociedade e um grupo social. Abarca a literatura e as artes, assim como 

modos de vida, sistemas de valores, tradições e crenças‖. Esta comunicação encontra-se disponível em http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:PT:NOT [04-10-12]. Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o 

Direito da União. Breves notas sobre o artigo 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia‖, in Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, 2012, pp. 17-18, texto disponível para consulta em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21650/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20O%20princ%C3%ADpio%20da%20diversidade%20e%20o

%20Direito%20da%20Uni%C3%A3o.pdf [13-01-2013]. 

10 Cf. Cristina ARTERO PÉREZ – ―Apuntes a propósito del concepto «cultura» en el escenario comunitario. De su concepción como simple 

principio a su defensa como derecho‖, in Juan Soroeta Liceras (ed.) - Curso de Derechos Humanos San Sebastián Donostia, vol. III, Bilbao, 

Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2003, p. 321.  

11 Jack David Eller vê na cultura, na guerra das políticas de identidades, um campo de batalha e, ao mesmo tempo, uma arma. Os grupos 

parecem estar a lutar por causa da cultura mas na realidade estão a lutar com a cultura. Cf. ELLER, Jack David - Anti- anti- multiculturalism, American 

Anthropologist, vol.99, n. º 2, Junho, 1997, p. 252. 

12 No âmbito da ciência jurídica Pietro de Pedro considera ser de grande utilidade distinguir entre ―cultura‖ e ―culturas‖. O pr imeiro 

conceito, termo mais geral, concretiza o conjunto cumulativo de bens e valores do espírito criados pelo Homem através da sua genuína faculdade de 

simbolização. ―Culturas‖ referir-se-á às concretas manifestações sócio-históricas, a expressão de um determinado modo de ser de uma comunidade, 

povo ou nação portador de um sistema coeso de conteúdos e valores culturais. O Direito não actuará apenas sobre a ―cultura‖, garantindo-lhe esferas 

de liberdade, senão, também sobre as ―culturas‖, objecto de reconhecimento, tutela e protecção jurídica. Cf. Cristina ARTERO PÉREZ – ―Apuntes a 

propósito del concepto «cultura» en el escenario comunitario...‖, op. cit., p. 322. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0242:PT:NOT
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21650/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20O%20princ%C3%ADpio%20da%20diversidade%20e%20o%20Direito%20da%20Uni%C3%A3o.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/21650/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20O%20princ%C3%ADpio%20da%20diversidade%20e%20o%20Direito%20da%20Uni%C3%A3o.pdf
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interacção). Assim, esta concepção concentra-se no que fazem diferentes indivíduos em diferentes 

culturas, incluindo sub-culturas, sendo para tal, relevantes diferenças como sexo, orientação sexual, 

idade, etc.13. 

A construção de uma sociedade, modelada segundo o multiculturalismo, exige que o Estado 

promova a diversidade cultural através de uma política da diferença. Isto significa que os seres 

humanos não podem ser considerados separados dos seus valores culturais, uma vez que são 

modelados por eles, pelo que a protecção das pessoas requer a protecção das suas formas de 

vida14. Por outras palavras, o pluralismo cultural exige que se evite a identificação prévia de uma 

cultura como a única que proporciona a identidade social sobre a qual se constrói a ordem jurídica 

e política. Contudo, apesar de haver uma identificação genérica do que seja multiculturalismo, este 

não assume apenas uma forma, influindo aqui o tipo de diversidade cultural assumido. Deste modo, 

pode haver formas que reconhecem as reivindicações de minorias nacionais e grupos étnicos ou 

outros que reconhecem as reivindicações provenientes de movimentos sociais, de que são exemplo 

os movimentos das mulheres, homossexuais, idosos, deficientes, etc. 

 

2. História 

 

Antes de chegar à Europa, o multiculturalismo surgiu nos meios académicos norte 

americanos e canadianos. No contexto dos Estados Unidos da América, o debate sobre o 

multiculturalismo difundiu-se nas universidades a partir dos anos 80 do século XX, como resultado 

dos movimentos de direitos civis de vários grupos historicamente oprimidos que desafiaram, na 

década de 60, as práticas discriminatórias (como a segregação) a que eram sujeitos15.  

                                                           
13 Cf. Matteo GIANNI – ―¿Cuál podría ser la concepción liberal de ciudadanía liberal de ciudadanía diferenciada?‖, in Javier de LUCAS 

MARTÍN (dir.) – La multiculturalidad, Cuadernos de Derecho Judicial, vol. VI, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2001, pp. 26-29. 

14 Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―Direitos das Minorias‖, in Jorge Bacelar Gouveia (dir.), Dicionário Jurídico da Administração Pública, 3.º 

suplemento, Lisboa, Coimbra Editora, 2007, p. 373. Segundo Joseph Raz o multiculturalismo considera que a liberdade individual e a prosperidade 

dependem de ser um membro pleno de um grupo respeitado e culturalmente florescente. O multiculturalismo, como abordagem avaliativa, está 

ancorado na crença da interdependência do bem-estar individual e da prosperidade do grupo cultural a que os indivíduos pertencem. Em segundo 

lugar, o multiculturalismo deriva de uma crença no pluralismo de valores e em particular na validade dos vários valores inscritos nas práticas de 

sociedades diferentes em muitos aspectos incompatíveis. Cf. Oscar PÉREZ DE LA FUENTE - Pluralismo cultural y derechos de las minorías: una 

aproximación iusfilosófica, Madrid, Dykinson, 2005, p. 367. 

15 Diana de VALLESCAR PALANCA - Hacia una racionalidad intercultural: cultura, multiculturalismo e interculturalidad, Universidad 

Complutense de Madrid, 2000, p. 123, disponível em http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/2/H2098801.pdf [27-04-2012].  

http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/H/2/H2098801.pdf
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2.1. E.U.A. 

 

No início do século XIX os Estados Unidos da América foram o palco de uma onda de 

imigrantes provenientes da Europa. Com o aumento da diversidade da imigração, o estereótipo do 

protestante branco anglo-saxão, os seus valores e modo de vida, fica ameaçado. Em resultado 

disso, as leis de imigração foram modificadas, passando a conter verdadeiras discriminações. 

Contudo, antes da aprovação das leis, milhares de imigrantes já haviam entrado no país pelo que se 

tornava necessário encontrar uma forma de a sociedade os absorver. As escolas públicas 

revelaram-se de grande utilidade para a assimilação dos imigrantes. Destes esperava-se que 

colocassem de lado o seu património étnico e tradições e que os substituíssem por novos - 

tradições e valores americanos. Este processo, denominado por Milton Gordon de anglo-conformity, 

em resumo, dividia-se em três etapas: aculturação, assimilação estrutural e formação da identidade 

comum16.  

Esta incompatibilidade com a realidade e o movimento dos direitos civis em conjunto, 

fizeram com que nos meios académicos se passasse a discutir uma nova política educativa e uma 

possível configuração dos curricula académicos que estivesse de acordo com o pluralismo existente, 

assim como a adopção de sistemas de cotas a favor de minorias historicamente desfavorecidas17. 

                                                           
16 Cf. Álvaro RETORTILLO OSUNA [et al.] – ―Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo‖, in Revista 

Universitaria de Ciencias del Trabajo, n. º 7,  Abril de 2008, pp. 128-129. 

À data, as relações raciais nos EUA pautavam-se, por uma discriminação estrutural inserida nas próprias instituições. Isto explica-se pela 

ideia de que existiria uma hierarquia entre as identidades étnicas e raciais. A ideia descrita como ―romântica‖ por Charles Taylor, de um melting pot, 

é de que pessoas de diversas origens encontravam-se num dado local (E.U.A.) e que perderiam as suas identidades individuais em prol de uma 

identidade nova, comum – ser americano. Mas na realidade este seria o processo pelo qual as pessoas com "traços culturais inferiores" 

desaprenderiam as suas práticas antigas para se ajustarem à sociedade de acolhimento, a fim de se tornarem totalmente aceites. Cf. Charles TAYLOR 

- Pluralism vs. Melting Pot, disponível em http://www.diversitybenefitseveryone.com/pluralismvsmeltingpot.html [16-11-2012].  

17 Na linha do debate académico surgiram vários programas, práticas e políticas focadas principalmente em pequenas alterações, como 

por exemplo, a criação de cursos focados em grupos étnicos concretos ou a contratação de mais professores de cor e administradores para que as 

crianças pudessem ter exemplos de sucesso. Juntas, as acções dos vários grupos que estavam insatisfeitos com as desigualdades do sistema de 

ensino, conjuntamente com a reacção resultante de instituições de ensino durante os anos 60 e 70, definiram a primeira conceptualização da 

educação multicultural. James Banks, um dos primeiros estudiosos a examinar as escolas como sistemas sociais a partir de um contexto 

multicultural, fundou a sua concepção de educação multicultural na ideia de igualdade educacional. De acordo com Banks, a fim de manter um 

ambiente escolar multicultural, todos os aspectos da escola deveriam ser examinado e transformados, incluindo as políticas, as atitudes dos 

professores, materiais didácticos, métodos de avaliação, aconselhamento e estilos de ensino. Não só Banks, mas também outros académicos, como 

Carl Grant, defendiam que se deveriam desenvolver novas estruturas, mais profundas, que se fundamentassem no ideal de igual oportunidade de 

educação para todos e criassem uma conexão entre a transformação da escola e a mudança social. Cf. Paul GORSKI - A Brief History of Multicultural 

Education, Hamline University and EdChange, 1999, disponível em http://www.edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html [15-11-

http://www.diversitybenefitseveryone.com/pluralismvsmeltingpot.html
http://www.edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html
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No final dos anos 1960 e início de 1970, o movimento pelos direitos das mulheres juntou-se a este 

impulso, mas não só, este debate estendeu-se a múltiplas manifestações de reivindicações das 

distintas identidades colectivas e ambicionou englobar as demandas dos grupos socialmente 

excluídos ou marginalizados da sociedade (como gays, lésbicas, idosos e pessoas com deficiência).  

 

2.2. Canadá 

 

Ainda no norte do continente americano, o Canadá, foi um dos primeiros países a adoptar 

políticas multiculturalistas como uma forma anti-discriminatória da gestão das relações raciais. A 

partir de 196318 este país assumiu a vontade de configurar a diversidade cultural como núcleo da 

identidade canadiana, passando a ter, a partir de 1971, uma política oficial do multiculturalismo 

(acentuada a partir dos anos 80)19. Para além de formalizar uma política destinada a proteger e 

                                                                                                                                                                                
2012]. Para um aprofundamento do desenvolvimento histórico da educação multicultural, cf. James A. BANKS, Cherry A. McGee BANKS (eds.) - 

Multicultural Education: Issues and Perspectives, 7ª ed., Hoboken, Wiley, 2010. 

18 A década de 60 do século XX haveria de marcar uma nova era nas relações étnicas no Canadá com uma nova abordagem à diversidade 

que se traduziu numa mudança na política migratória com o fim da discriminação racial nas leis de imigração (o fim do ―Canadá Branco‖) e a criação 

de agências estatais específicas, como a Comissão sobre o Bilinguismo e o Biculturalismo. Esta Comissão ficou encarregada de examinar o 

bilinguismo e o biculturalismo existentes e recomendar formas de garantir um maior reconhecimento do dualismo cultural do país. A Comissão foi 

criada em resposta à inquietação crescente entre os franco-canadianos do Quebec, que demandavam a protecção de sua língua e cultura e a 

oportunidade de participar plenamente na tomada de decisões de carácter político e económico. No seu exame, tinha por princípio norteador a 

igualdade de oportunidades para francófonos e anglófonos na participação nas instituições que afectam a sua vida individual e colectiva. Os 

comissários também deveriam reportar sobre a contribuição cultural de outros grupos étnicos e os meios de preservar essa contribuição. Cf. The 

Canadian Encyclopedia - Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, disponível em 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/royal-commission-on-bilingualism-and-biculturalism [16-11-2012]. 

19 Diana de VALLESCAR PALANCA - Hacia una racionalidad intercultural…, op. cit., p. 123. Devemos ressaltar, antes de mais, que a 

história do Canadá é a história de um território colonizado, pelas expedições inglesa e francesa, no século XV. Da luta pelo controlo deste território, 

resultou, por volta de 1763, o domínio inglês. A oposição entre britânicos e franceses não se limitava ao campo político e económico estendendo-se, 

também, ao domínio da cultura. Contudo, esta oposição não haveria de se traduzir numa opressão, exemplo disto foi a aprovação em 1774 do 

Quebec Act que garantia direitos linguísticos e religiosos aos franceses, ou seja, esta lei estabelecia as bases para uma política de inclusão não-

assimilativa. Esta lei também permitiu, em parte, o uso do Direito civil francês na comunidade francófona. Esta autonomia relativa é explicada pelo 

facto de haver sido apenas no final do século XIX que o Canadá haveria de emergir enquanto uma confederação, uma frente política unida. Apesar de 

alguma resistência, um Canadá unido tornou-se uma realidade em 1867 quando o Parlamento britânico aprovou o British North America Act que, 

entre outras coisas, modelou o Canadá segundo o modelo federal e dividiu o território em quatro províncias. A partir deste momento os franceses 

passaram a ser vistos como uma minoria da população como um todo.  

Progressivamente, à medida que a nação se vai industrializando, acentuam-se duas necessidades: terra e mão-de-obra. Quanto à 

primeira, esta significou a relocação dos povos indígenas para outras terras (passando-se para um sistema de reservas). A segunda exigiu a entrada 

de imigrantes em massa. Apesar de a corrente de migrantes britânicos ser bastante elevada não era suficiente. Desta forma, de fins de 1890 até ao 

início da década de vinte do século XX, o governo canadiano promoveu activamente uma imigração estruturada. O Immigration Act de 1910 e a sua 

emenda de 1919 estabeleceram as bases para o ―white Canada‖, pelo que a preferência era por europeus ocidentais. Pessoas de outras partes do 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/royal-commission-on-bilingualism-and-biculturalism
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promover a diversidade dentro da sociedade canadiana, esta também era dirigida aos direitos dos 

povos indígenas e formalmente apoiava a utilização de duas línguas oficiais no Canadá. Neste 

sentido, a Carta de Direitos e liberdades fundamentais (1982) identifica o multiculturalismo como 

uma parte importante da identidade canadiana, sendo reconhecido nesta como um valor nacional. 

Este reconhecimento fez com que em Julho de 1988, o governo conservador aprovasse a Lei do 

Multiculturalismo. Esta lei dispõe sobre os povos aborígenes20, as línguas oficiais - francesa e 

inglesa, bem como as minorias e a preservação e realce do carácter multicultural do país. Ou seja, 

reconhece e promove o entendimento de que o multiculturalismo reflecte a diversidade racial e 

cultural da sociedade e reconhece a liberdade de todos os membros a preservar, realizar e partilhar 

o seu património cultural21. O reconhecimento do multiculturalismo enquanto valor nacional foi, de 

igual modo, o prelúdio para a inscrição deste na Constituição, que passou a reconhecer o respeito 

pelas diferenças culturais e a igualdade entre todos os cidadãos22.  

A elevação do multiculturalismo a política oficial, como diz Peter Kivisto, expressa a lógica 

da integração da diversidade étnica e cultural contida na metáfora do mosaico canadiano em 

contraposição à lógica assimilacionista do melting pot estadunidense. O objectivo do 

multiculturalismo não é ―balcanizar‖ o Canadá, pois espera-se que a diversidade étnica possa ser 

contida num sentimento de uma identidade canadiana partilhada, num espírito de lealdade para 

com o Estado23.  

                                                                                                                                                                                
mundo (particularmente asiáticos) não eram bem-vindas o que levou a que fosse aprovada, por exemplo, a primeira legislação anti-chineses em 1885, 

que não se limitou a travar a imigração, mas que também negou o direito de voto aos chineses que já se encontravam no território. Leis subsequentes 

(aprovadas em 1900, 1903 e 1923) foram desenhadas para dificultar ou tornar impossível a entrada de chineses. A ideia era evitar que grandes 

números de chineses, mas também outros asiáticos, se estabelecessem no território. 

Antes da primeira guerra mundial dois milhões e meios de imigrantes chegaram ao país e, apesar dos sentimentos anti-imigratórios para 

com os cidadãos europeus não ocidentais, ao contrário do que se passava com os asiáticos, estas pessoas não viam negada a sua entrada no país ou 

recusada a cidadania. A aceitação deste grupo veio constituir aquela que ficou conhecida como a terceira força do Canadá, ao lado dos francófonos e 

anglo-saxónicos (o que dificultava a composição de uma noção do que significava ser canadiano). Para um maior desenvolvimento, cf. Peter KIVISTO 

– Multiculturalism in a global society, Blackwell Publishing, 2002, pp. 85-91. 

20 Os povos aborígenes distinguem-se das minorias pelas especiais características que se têm de reunir, que não são exigíveis no caso das 

minorias. A distinção entre minorias e povos aborígenes será desenvolvida no segundo capítulo. 

21 cf. Amelia VARCÁREL – ―Multiculturalismo y ciudadanía global. Sobre identidades, mujeres, globalización y multiculturalidad‖, in José 

Luis Requero Ibáñez, Eduardo Ortega Martín (eds.) - Sociedad multicultural y derechos fundamentales, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 

Centro de Documentación Judicial, 2007, p. 131. 

22 Conceição MOREIRA – ―Multiculturalidade e multiculturalismo‖, in João Cardoso ROSAS – Manual de Filosofia Política, Almedina, 2008, 

p. 220. 

23 Peter KIVISTO – Multiculturalism in a global society, Blackwell Publishing, 2002, pp. 155-156. 
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2.3. Europa 

 

Quando a discussão do multiculturalismo chega à Europa, encontra um contexto muito 

próprio - pautado pela imigração (resultado da 2ª Guerra Mundial) e pela criação da Comunidade 

Europeia –, o que implicou a ramificação da discussão do multiculturalismo, com as suas diversas 

interpretações, mediante a realidade onde se discutia. No caso britânico, por exemplo, entende-se 

que o imigrante é um indivíduo que tem uma história, que tem as suas raízes e que deseja mantê-

las. Cada comunidade deseja manter a sua identidade cultural e religiosa e passá-la às gerações 

seguintes, sendo que a melhor forma de o fazer é através da escola. Neste sentido, o governo 

britânico admite a possibilidade de fundar escolas próprias, de modo a permitir o relacionamento 

entre as pessoas do mesmo grupo. Ao governo cabe assegurar um leque de direitos e obrigações 

necessários para que estas pessoas possam participar no modo de vida britânico e gerir as relações 

entre os diversos grupos24. Existe a ideia de que é possível a co-existência da identidade original com 

a identidade da sociedade de acolhimento25.  

Não foi só o Reino Unido que se viu confrontado com este novo contexto depois de 1945 e, 

tal como este, outros países defrontaram a mesma questão. As ―circunstâncias do 

multiculturalismo‖ marcaram o passo da discussão sobre a necessidade de acomodar a diversidade 

cultural e, também, a suposta inaptidão do liberalismo clássico para este trabalho.  

 

 

                                                           
24Cf. Álvaro RETORTILLO OSUNA [et al.] – ―Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo‖, op. cit., pp. 

131-132. 

25 Esta ideia encontra-se bem retratada nas palavras de John Patten: ―[M]odern Britain has plenty of room for diversity and variety…Putting 

down new roots in a new community does not mean severing the old. No one would expect or indeed want British Muslims, or any other group, to lay 

aside their faith, traditions or heritage. But the new roots must be put down, and go deep too…I would emphasize that greater integration in the sense 

of a fuller participation in British life does not mean forfeiting your faith or forgetting your roots. Muslims cannot and should not be expected to do this, 

nor Hindus or Sikhs, or Catholics or Jews. But between all this groups there should be a shared link – the link of being settled in Britain where 

Christians, Muslims, Jews, Hindus, Sikhs and others can all work and live together, each retaining proudly their own faith, but each sharing in common 

the bond of being by birth or choice, British‖. Carta de John Patten (Conservative Minister of State at the Home Office) para os líderes da comunidade 

asiática datada de Julho de 1989. Cf. Ralph GRILLO – Pluralism and the politics of difference: state, culture and ethnicity in comparative perspective, 

Oxford, Claredon Press, 1998, p. 178. O Estado não estabelece um sistema restrito de integração estabelecendo antes um quadro mínimo que 

permita a participação dos imigrantes no modo de vida britânico e cria mecanismo com o objectivo de controlar e limitar as práticas discriminatórias. 

A british integration policy não espera que os imigrantes sejam assimilados pela sociedade britânica mas que não a deixem de integrar. 
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3. Multiculturalismo como alternativa ao modelo liberal clássico 

 

O multiculturalismo nasce enquanto movimento de contestação ao modelo liberal clássico, 

modelo este que tem na sua base princípios como o da universalidade, igualdade ou neutralidade26. 

Para Charles Taylor, tudo começou com a exigência de reconhecimento, numa dupla vertente. Em 

primeiro lugar, a exigência de uma política de reconhecimento igualitário para colocar um fim nas 

hierarquias sociais, uma igual dignidade para todos. E, em segundo lugar, o reconhecimento da 

identidade única de cada indivíduo ou grupo27.  

O modelo liberal clássico pressupõe uma humanidade abstracta, que não tem 

correspondência na realidade, ou seja, ignora a diferença e é exactamente isto que o 

multiculturalismo, em todas as suas vertentes, quer contrariar28. O ideal liberal é de que todos são 

iguais e partilham os mesmos direitos, o que se reflecte na pretensão de homogeneidade29 pois só 

com a absorção das minorias é que desaparecerá qualquer tipo de tratamento discriminatório que 

possa surgir da co-existência de diferentes costumes, línguas, religiões, entre outros30. Para o 

liberalismo clássico, o melhor mecanismo para a protecção dos vários grupos, passa pelo 

reconhecimento de iguais direitos, civis e políticos para todos, pela defesa de um individualismo 

abstracto e universalista. O Estado liberal deve respeitar a pluralidade, devendo abster-se de 

promover, fomentar ou favorecer grupos, de forma a preservar o princípio de igualdade e não 

discriminação31. Apesar disso, a conduta do Estado deve pautar-se pela vontade da maioria que se 

                                                           
26 Patrícia JERÓNIMO – ―Direitos das Minorias‖, op. cit., p. 373.  

27 Cf. Charles TAYLOR – ―A Política de Reconhecimento‖, in Charles Taylor [et al.], Multiculturalism, Princeton, Princeton University Press, 

1994, tradução portuguesa de Marta Machado, Multiculturalismo, Lisboa, Instituto Piaget, 1998, pp. 56-58. Contudo, o reconhecimento de diversas 

identidades culturais, étnicas ou religiosas numa prática nacional pautada pela homogeneidade, não vem sem problemas e dificuldades, uma vez que 

é precisamente esta ideia de homogeneidade (cujos fundamentos assentam nos princípios da universalidade, igualdade e neutralidade) que o 

multiculturalismo vem contrariar. 

28 Como diz Patrícia Jerónimo, ―o multiculturalismo – nos seus vários sub-discursos anti-colonial, afrocêntrico, feminista, gay ou 

propriamente culturalista – [é] um movimento de contestação do modelo liberal de sociedade, dirigido, em particular, contra os princípios da 

universalidade, igualdade e neutralidade que lhe servem de corolários. [Os] ―multiculturalistas‖ repudiam o postulado liberal da existência de uma 

identidade universal comum a todos os cidadãos‖. Cf. Patrícia JERÓNIMO - ―Direitos das Minorias‖, op. cit., p. 373, interpolação nossa. 

29 Esta ideia fica bem clara, por exemplo, no discurso do presidente Norte-americano Theodore Roosevelt. Segundo este: ―[W]e must 

Americanise them in every way, speech, in political ideas and principles…above all, the immigrant must learn to talk and think and be United States‖. 

Cf. Simon HENDERSON – Aspects of American History, Nova Iorque, Routledge, 2009, p. 134. 

30 Álvaro RETORTILLO OSUNA [et al.] – ―Inmigración y modelos de integración: entre la asimilación y el multiculturalismo‖, op. cit., pp. 

126-127. 

31 Ramón RUIZ RUIZ – ―Liberalismo y comunitarismo: dos perspectivas antagónicas del fenómeno multicultural‖, in Francisco Javier 

Ansuátegui Roig - Derechos fundamentales, valores y multiculturalismo, Madrid, Dykinson, 2005, pp. 35-64. 
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justifica, ainda que contestando a suposta neutralidade, por ser essencial para que se tenha um 

verdadeiro sistema democrático, para além de que procurará mecanismos constitucionais que 

limitem o poder do Estado e garantam a liberdade do indivíduo. Neste sentido, a doutrina do Estado 

liberal será uma doutrina dos limites jurídicos do poder estatal pelo que a sociedade liberal se deve 

caracterizar pela posição de neutralidade, de não ingerência do Estado32. Neste sentido, proteger em 

especial as minorias pode colocar em perigo os fundamentos da sociedade liberal, pois, numa 

sociedade gerida por um princípio universalista, é um paradoxo conferir direitos particulares às 

minorias. O pluralismo, aqui, é entendido como um facto e não um valor, pelo que às minorias 

devem ser conferidos direitos iguais e gerais, comuns a todos, e estas devem abandonar as suas 

características distintivas e caminhar para a gradual eliminação da diferença33. Contra estas ideias 

surge o multiculturalismo em defesa do reconhecimento diferença, da diferença cultural, não como 

algo a ser tolerado mas como um direito reconhecido, cabendo ao Estado um papel muito 

importante neste contexto - concretizar este reconhecimento em medidas efectivas.  

Dentro do multiculturalismo há duas correntes mais reconhecidas: o multiculturalismo 

liberalista e o multiculturalismo comunitarista. Tanto o multiculturalismo liberalista como o 

multiculturalismo comunitarista, usando de argumentos distintos, salientam a importância da 

pertença cultural e da necessidade de preservar e estimular os vínculos entre os sujeitos e os seus 

grupos culturais, colocando o multiculturalismo liberalista a tónica na defesa da protecção dos 

indivíduos pertencentes a minorias, enquanto indivíduos; enquanto o multiculturalismo 

                                                           
32 Javier DORADO PORRAS – ―Los derechos como garantía y como límite al multiculturalismo‖, in Francisco Javier Ansuátegui Roig (ed.) - 

Derechos fundamentales, valores y multiculturalismo, Madrid,  Dykinson,  2005, p. 68. 

33 Francisco COLOM GONZÁLEZ (ed.) - El espejo, el mosaico y el crisol: Modelos políticos para el multiculturalismo, Anthropos, 2001, p. 

295. Há a pretensão de que as minorias se integrem totalmente na sociedade de acolhimento anulando assim as suas especificidades e acabando 

com as crises étnico-sociais, cabendo ao indivíduo modelar-se para se integrar. Cf. Ramón RUIZ RUIZ – ―Liberalismo y comunitarismo: dos 

perspectivas antagónicas del fenómeno multicultural‖, op. cit., pp. 35-64. A partir da década de 90 do século passado, a ideia liberal clássica, passou 

a defender o diálogo intercultural, influenciada pela realização de que os imigrantes, que esperava serem um fenómeno passageiro, se haviam 

instalado sem data de irem embora. Assim, passou a defender que pela via da integração, haverá uma valorização do cruzamento de culturas, 

compreendido como factor de enriquecimento, desde que harmonizado com o respeito pelos princípios e valores da sociedade de acolhimento. 

Todavia, esta abertura da sociedade liberal tem de ser compreendida como relativa uma vez que os imigrantes não são aceites todos por igual, sendo 

instituídas limitações à entrada de certos imigrantes pela sua dificuldade em ser assimilados. Esta incapacidade de assimilação poderia prender-se 

com o facto de os imigrantes serem intelectualmente inferiores, o que poderia ser danoso para a sociedade; ou pelo facto de estes serem 

considerados inferiores em termos de raça. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram aprovados o Quota Act (1921) e o Johnson- Reed Act (1924) que 

limitavam a entrada dos imigrantes e foi aprovada legislação que impediu, quase na totalidade, a imigração asiática. Cf. Simon HENDERSON – 

Aspects of American History, op. cit., p. 135. 
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comunitarista defende a primazia do grupo minoritário, insistindo no reconhecimento de direitos 

colectivos, mais do que de direitos individuais. 

A posição multicultural liberalista tem na sua base um critério de neutralidade, cabendo ao 

Estado um dever de abstenção. Esta abstenção do Estado justifica-se, segundo Kymlicka, pelo facto 

de os governos poderem não ser de confiança. Os indivíduos têm necessidades que o mais bem-

intencionado dos Estados teria dificuldade em ter em conta, para além de que, as restrições 

paternalistas da liberdade, muitas vezes, não funcionam (as vidas podem não melhorar porque são 

dirigidas por outrem)34. Contudo, inevitavelmente, o Estado beneficia a identidade cultural da maioria 

em detrimento das demais identidades e, por tal, Kymlicka defende que a igualdade entre os grupos 

poderia ser obtida através do reconhecimento de direitos específicos. Estes direitos específicos - 

direitos diferenciados em função do grupo - consubstanciariam direitos de auto-governo, direitos 

poli-étnicos e direitos especiais de representação35. Kymlicka apresenta três argumentos para 

defender estas medidas: igualdade36, pacto histórico37 e diversidade38. Contudo, uma vez que estes 

direitos podem ser um instrumento através do qual o grupo pode anular a liberdade individual dos 

seus membros, por esse motivo, estes direitos têm de ser vistos como protecções externas 

(protecção da minoria face à assimilação ou discriminação por parte de outras minorias ou da 

maioria) e rejeitadas enquanto restrições internas (quando se dirigem negativamente ao individuo)39. 

Aceitar restrições internas é contrário aos valores liberais pelo que os direitos individuais, civis e 

políticos convertem-se num limite ao multiculturalismo nas democracias liberais pois, caso 

tenhamos um conflito entre direitos individuais e o direito de grupo, o resultado deve ser a favor da 

liberdade individual. No primeiro caso, dos direitos como protecções externas, estes vêm 

complementar os direitos individuais, enquadram-se na visão multicultural liberal porque 

contemplam os interesses do indivíduo. A liberdade individual, está vinculada à pertença a uma 

                                                           
34 Cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship..., op. cit., p. 117. 

35 Cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship…, op. cit., pp. 152-182.  

36 Os direitos específicos de grupo para as minorias nacionais e étnicas seriam necessários para assegurar que os cidadãos sejam tratados 

genuinamente de forma igualitária. Para um maior desenvolvimento cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, 

Oxford, Claredon, 1995, pp. 108-115. 

37 Os direitos específicos para as minorias nacionais são o resultado de pactos históricos, como é o caso, por exemplo, dos direitos dos 

povos indígenas. Para um maior desenvolvimento cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, op. cit., pp. 116-120. 

38 Os direitos diferenciados para as minorias nacionais apelam para uma valorização da diversidade cultural, o que não deixa de ser um 

argumento atractivo por evitar depender o seu reconhecimento, dos interesses dos membros do grupo. Para um maior desenvolvimento, cf. Will 

KYMLICKA - Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, op. cit., pp. 121- 123. 

39 Cf. Javier DORADO PORRAS – ―Los derechos como garantía y como límite al multiculturalismo‖, op. cit., pp. 81-82.  
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cultura e a liberdade implica escolher de entre várias opções e a sociedade não só proporciona 

estas opções como também destaca a sua importância para o indivíduo40. Será pelo respeito da vida 

em sociedade dos diferentes grupos que se devem reconhecer estes direitos de grupo. Assim, para 

Will Kymlicka é possível, numa perspectiva multicultural liberal, a existência de direitos de grupo 

para satisfazer os interesses de cada indivíduo que compõe o grupo e não interesses colectivos do 

grupo como um todo. 

Para os defensores do multiculturalismo comunitarista, o reconhecimento, apenas, de 

direitos individuais é insuficiente. Em traços genéricos, os multiculturalistas comunitaristas 

defendem a precedência da comunidade cultural em relação ao indivíduo (este é produto do 

contexto cultural, uma vez que se constrói através do inter-relacionamento). Charles Taylor 

reconhece que temos de desenvolver as nossas opiniões em relação às coisas e que isso implica 

uma reflexão solitária. Contudo, não é assim nas questões importantes, como a definição da nossa 

identidade, esta é feita em diálogo com os outros41. Neste sentido, será fundamental, para além do 

reconhecimento da diferença, a preservação da identidade42, o que, passará pela protecção de 

certas práticas ou tradições consideradas definidoras da comunidade. Ou seja, o Estado deve ser 

essencialmente activista, providenciando esta protecção, ou seja, promovendo um ambiente cultural 

diversificado43.  

Várias são as críticas que são apostas ao multiculturalismo, nomeadamente, há o receio de 

que o reconhecimento de direitos de grupo permita aos líderes comunitários impor restrições aos 

direitos dos membros do grupo. Os seus críticos defendem que o multiculturalismo, ao promover a 

diferença, fomenta o separatismo, porque cria um fosso que aumenta a distância social entre 

grupos, ao dizer-lhe que estes têm diferenças insuperáveis. Essencialmente é um inimigo da 

integração, inclusivamente do diálogo entre as culturas enquanto promotor da retórica do 

separatismo cultural44. Terá sido por estas qualidades intrínsecas que o multiculturalismo, para os 

seus críticos, criou as circunstâncias necessárias que conduziram aos atentados de Julho de 2005 

em Londres, perpetrados, não por estrangeiros, mas por britânicos, filhos de imigrantes de segunda 

                                                           
40 Cf. Will KYMLICKA - Multicultural citizenship…, op. cit., p. 120. 

41 Cf. Charles TAYLOR – ―A Política de Reconhecimento‖, op. cit., pp. 53-54. 

42  O que pode exigir uma intervenção estatal, cf. Charles TAYLOR – ―A Política de Reconhecimento‖, op. cit., pp. 57-64. 

43 Cf. Ramón RUIZ RUIZ – ―Liberalismo y comunitarismo…‖, op. cit., pp. 35-64.  

44 Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA – ―Estado laico y sociedad multicultural‖, in José Luis REQUERO IBÁÑEZ, Eduardo ORTEGA MARTÍN (dirs.) - 

Sociedad multicultural y derechos fundamentales, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, 2007, p. 305. 
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e terceira geração. O Primeiro-Ministro britânico David Cameron declarou mesmo, no ano de 2011 

em Munique, que o multiculturalismo havia falhado45.  

 

4. A viragem para o interculturalismo 

 

Dadas as recentes, animosidades para com o multiculturalismo, tem-se questionado se não 

se deveria mudar a ―tónica‖ do multiculturalismo para o interculturalismo, tendo este mesmo 

recebido muito apoio através da concretização de iniciativas como o ―Ano internacional do diálogo 

intercultural‖ (2001) das Nações Unidas ou a proclamação pelo Parlamento Europeu de 2008 

como o ―ano europeu do diálogo intercultural‖. Contudo, devemos questionar se esta mudança 

consubstancia uma mudança efectiva de política ou se apenas há uma mudança nominal.  

O interculturalismo é uma proposta normativa, um modo de gerir a diversidade cultural. 

Contudo, não se pode dizer que seja propriamente algo novo ou sequer muito diferente, havendo 

sempre existido quem defendesse o diálogo intercultural. O interculturalismo pressupõe o diálogo 

entre culturas, um inter-relacionamento. Não é suficiente a coexistência pacífica, deve ir-se mais 

além e conseguir uma interacção significativa entre todas as culturas. A intenção subjacente não é 

diluir o essencial de cada cultura mas criar um espaço de abertura e de partilha o que, em 

consequência, pode resulta numa outra cultura, efeito desta interacção46. 

De acordo com Javier de Lucas Martín para que haja verdadeiramente interculturalismo é 

preciso valorar todas as culturas, não projectar sobre ―as outras‖ o estigma da inferioridade, nem 

julgá-las apenas de acordo com critérios culturais (os nossos) identificados a priori como os únicos 

aceitáveis, os únicos civilizados, os únicos compatíveis com as exigências de legitimidade 

democrática, é dizer, com os direitos humanos e o Estado de Direito. Não se poderá falar em 

interculturalidade se não existir vontade em conhecer as demais culturas e, posteriormente, de 

reconhecer o direito à identidade cultural dos outros47. 

                                                           
45 Disponível em http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994 [17-11-2012]. Curiosamente, um estudo de 2012 vem contrariar esta 

afirmação. Disponível em http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/10/multiculturalism-uk-research [23-01-13]. 

46 Ana OLIVEIRA [et al.] - A mediação Sócio-Cultural: um puzzle em construção, Observatório da imigração, Alto-comissariado para a 

imigração e minorias étnicas (ACIME), 2005, p. 54. 

47 Javier de LUCAS MARTÍN – ―Sobre la gestión de la multiculturalidad que resulta de la inmigración: condiciones del proyecto 

intercultural‖, in María Eugenia Rodríguez Palop, Ignacio Campoy Cervera, José Luis Rey Pérez (eds.) – Desafíos actuales a los Derechos Humanos: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/10/multiculturalism-uk-research
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Para ser bem sucedido e não ser pautado pelo fracasso, é fundamental que exista um certo 

grau de igualdade entre os interlocutores, o que parece exigir, como na proposta de Habermäs 

sobre universalismo moral, a assumpção por cada cultura da sua própria relatividade, longe do 

―monopólio da verdade‖ ou superioridade cultural, para que a convergência seja possível; que haja 

um acesso proporcional aos meios de comunicação e formação de opinião pública; que se faça um 

esforço pelo conhecimento mútuo, o que vai implicar a superação do preconceito de que tudo o que 

não é nosso é bárbaro; vontade de reconhecer essas culturas e, sobretudo, os seus agentes; e por 

último, haver vontade de negociação48. 

Quem defende uma diferença conceitual, afirma que, ainda que tanto o multiculturalismo 

como o interculturalismo defendam a diversidade cultural como pressuposto fundamental, o 

interculturalismo concentra-se na ideia de reunião de culturas e na interacção entre elas. A ênfase 

do interculturalismo encontra-se nesta relação entre culturas enquanto o multiculturalismo se centra 

na co-existência das culturas. Ou seja, o multiculturalismo entenderá que a promoção da igualdade 

passa pela diferença, pelo reconhecimento público das diferenças, de forma a reduzir as 

desvantagens entre grupos; já o interculturalismo, por seu lado, focará as relações e trocas entre as 

diferentes culturas49.  

Não podemos deixar de notar que esta aproximação conceitual de interculturalismo, nos 

remete sempre para ideais multiculturalistas e ideais defendidos por multiculturalistas, como é aqui 

o caso, com a evocação da proposta de Habermäs. Não nos é possível identificar uma diferença tão 

substancial que nos permita fazer a separação entre multiculturalismo e interculturalismo. Ambos 

defendem a valoração igual de todas as culturas, a vontade de conhecer as demais culturas 

despidos de preconceitos, e o reconhecimento do direito à identidade cultural dos outros50.  

                                                                                                                                                                                
La violencia de género, la inmigración y los medios de comunicación, Instituto de Derechos Humanos ―Bartolomé de las Casas‖, Universidad Carlos III 

de Madrid, Dykinson, 2005, p. 78. 

48 Javier de LUCAS MARTÍN – ―Sobre la gestión de la multiculturalidad que resulta de la inmigración…‖, op. cit., pp. 739-82. 

49 Vincenzo CESAREO – ―Pluralismo culturale, multiculturalismo e interculturalismo‖, in Associazione Italiana di Sociologia - Mosaico Italia: 

Lo stato del paese agli inizi del XXI secolo, Milão, Franco Angeli, 2010,  p. 81. 

50 Há quem entenda que esta identificação entre os conceitos de ―interculturalismo‖ e ―multiculturalismo‖ é fruto de uma confusão que 

faz com que ambos, apesar de serem explicados de forma diferença, se identifiquem. Um exemplo, é-nos conferido por José Pedro Teixeira Fernandes 

que parte da definição de ―interculturalismo‖ de Fiona Sze e Diane Powell e encontra bastantes similitudes com a definição de ―multiculturalismo‖ de 

Tariq Modood. Para o autor, isto acontece porque na concepção destas autoras, ―o multiculturalismo parte da noção de «autonomia pessoal» e a sua 

actuação «tende a preservar a herança cultural»‖, ou seja, segundo esta ideia,  o multiculturalismo será algo estático e conservador. Por sua vez, as 

autoras entendem que o interculturalismo é dinâmico e que ―possibilita as culturas terem circulação, efectuarem trocas, modificarem-se e evoluírem‖. 

Cf. José Pedro Teixeira FERNANDES - Islamismo e multiculturalismo: as ideologias após o fim da história, Coimbra, Almedina, 2006, pp. 125-126. O 

problema das definições propostas por estas autoras está, desde logo, e temos de concordar com José Fernandes, na forma como entendem o 
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Independentemente do modelo preferido, modelo liberal clássico ou multiculturalismo, 

haverá sempre vantagens e desvantagens a considerar, ou seja, existem argumentos válidos de 

ambos os lados, no entanto consideramos que, pese embora os riscos, o multiculturalismo 

apresenta-se como preferível. Como já foi referido, não existe um único modelo de 

multiculturalismo, cada um com as suas reivindicações, compartindo no entanto todos eles, a 

vontade de contrariar o modelo liberal clássico que desconsidera a diferença e que se baseia numa 

neutralidade ética da ordem legal com a qual todos teriam a oportunidade igual de adoptar a sua 

própria concepção do bom. Este contrariar do modelo liberal não deve ser confundido com 

desconsideração. O próprio modelo liberal foi fruto da luta de grupos desprivilegiados51. Contudo, e 

como nos diz de resto Charles Taylor, num segundo momento, depois do reconhecimento da 

política da igual dignidade, há que privilegiar a política da diferença. Ou seja, num primeiro 

momento, é absolutamente necessário estabelecer que somos iguais, que gozamos de uma igual 

dignidade, para que num segundo momento se possa reconhecer a diferença, e não apenas tolerá-

la. Se ficarmos presos na primeira fase deste processo, tudo aquilo que nos faz ser diferentes, da 

maioria, passa a ser terreno fértil para os preconceitos, em muito motivados pelo desconhecimento. 

Pelo contrário, com a implementação de medidas multiculturalistas, a diferença deixa de ser algo 

estranho e passa a ser algo natural, passando os membros de todos os grupos, especialmente os 

membros de grupos minoritários, a viver plenamente na sociedade e dentro do seu grupo.  

Existem várias demandas sob o desígnio do mesmo nome – multiculturalismo-, e estas têm 

natureza diversa fazendo com que se apresentem os mais variados desafios tanto maiores, quanto 

maiores forem as diferenças. As reivindicações dos vários grupos, não são reivindicações vazias e 

exigem uma acção, exigem que o Estado abandone a sua pretenção de neutralidade, que favorece a 

vontade da maioria, e reconheça a diferença e direitos próprios aos grupos. No nosso entender isto 

não representa um risco. O reconhecimento de direitos ao grupo não choca com as liberdades 

fundamentais dos seus membros na medida em que, se os direitos do grupo forem incompatíveis 

com os seus direitos, encontram-se protegidos da vontade dos líderes da sua comunidade. No 

                                                                                                                                                                                
multiculturalismo, uma vez que as características que lhe atribuem, não são as mesmas reconhecidas pelos teóricos do multiculturalismo, ainda que 

exista uma variabilidade de características sobre o que constitua multiculturalismo. Cf. José Pedro Teixeira FERNANDES - Islamismo e 

multiculturalismo…, op. cit., p. 126. 

51 Como Habermäs diz ―[s]e a reforma social liberal entrou em jogo, a luta contra a opressão de colectividades privadas de oportunidades 

sociais iguais, tomou a forma de luta pela fraternidade universalista dos direitos humanos‖. Cf. Jürgen HABERMÄS – ―Lutas pelo Reconhecimento no 

Estado Democrático Constitucional‖, in Charles Taylor [et al.], Multiculturalism, Princeton, Princeton University Press, 1994, tradução portuguesa de 

Marta Machado, Multiculturalismo, Lisboa, Instituto Piaget, 1998, p. 126, interpolação nossa. 
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entanto para assegurar a continuação do grupo, para assegurar a integridade das tradições e forma 

de vida dos membros do grupo, e o respectivo respeito, há medidas que têm de ser tomadas, ou 

seja, o Estado tem de ter um papel activo na construção da boa vida de todos os grupos que 

coexistam no seu seio. Pelo reconhecimento diminuí-se a distância entre grupos. Os seus críticos 

dizem que, pelo contrário, o multiculturalismo separa, contudo acreditamos que a aproximação 

entre grupos é tanto maior quanto mais a pessoa se sinta aceite sendo vital neste processo, o 

reconhecimento da diferença. No mais, a implementação de medidas multiculturais faz com que 

muitos pré-conceitos enraizados, em relação a alguns grupos, caiam por terra, permitindo o 

surgimento de novas oportunidades aos seus membros, diminuindo as diferenças, não culturais 

mas igualmente importantes, socioeconómicas, moldando uma nova identidade social para todos52. 

Hoje em dia, o multiculturalismo quase desapareceu da retórica. Apesar do que sucede 

actualmente, não se pode dizer que isto signifique que se tenha adoptado uma nova estratégia, que 

se tenha dado uma volta de 180 graus e distanciado do multiculturalismo ou que se tenha feito 

uma reestruturação profunda das políticas. Will Kymlicka salienta que a afirmação da morte do 

multiculturalismo é muito exagerada e destaca que devemos ter presente que o multiculturalismo 

assume diversas formas e que a retracção das políticas multiculturais não foi generalizada, pois não 

houve uma mudança no compromisso assumido com os modelos de cidadania multicultural para 

os indígenas e minorias nacionais, mas sim localizada para com o grupo dos imigrantes.53. Isto 

significa que apesar do discurso público adoptado de hostilidade contra a palavra ―M‖, não houve 

um afastamento dos princípios do discurso multiculturalista, antes um ajustamento, em que a 

integração vem rejeitar a exclusão, não exigindo a assimilação e rejeitando um multiculturalismo 

formal54. O reforço das políticas de integração cívica é um desenvolvimento importante, mas é 

enganoso equacioná-lo como um recuo do multiculturalismo, uma vez que ambos os modelos 

                                                           
52 Aliás, este é um ponto fundamental, pois as lutas pelo reconhecimento fazem-se num campo de desigualdades sociais. Para Nancy 

Fraser estes são dois pontos que se complementam e que demandam que se revise o conceito de justiça para que abarque as preocupações 

tradicionais das teorias de justiça distributiva e ao mesmo tempo, outros eixos como a religião, a raça ou a diferença sexual. Isto exigirá que se olhe 

de modo bifocal para justiça pois ―A compreensão plena só se torna possível quando se sobrepõem as duas lentes. Quando tal acontece, a justiça 

surge como um conceito que liga duas dimensões do ordenamento social – a dimensão da distribuição e a dimensão do reconhecimento‖. Nancy 

FRASER – ―A justiça social na globalização: Redistribuição, reconhecimento e participação‖, tradução de Teresa Tavares, in Revista Crítica de Ciências 

Sociais, n.º 63, Outubro, 2002, p. 11. 

53 Cf. Will KYMLICKA –―The rise and fall of multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies‖, in Steven 

VERTOVEC, Susanne WESSENDORF - The multiculturalism backlash, Nova Iorque, Routledge, 2009, pp. 40-41.  

54 Steven VERTOVEC, Susanne WESSENDORF – ―Assessing the backlash against multiculturalism in Europe‖, in Steven Vertovec, Susanne 

Wessendorf - The multiculturalism backlash, Nova Iorque, Routledge, 2009, pp. 1-28. 
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podem co-existir, estando a combinação de ambas (integração cívica e multiculturalismo) em linha 

com os valores liberais de liberdade e justiça55. Contudo, este tipo de discurso contra o 

multiculturalismo contribui para fomentar uma atmosfera negativa em torno de imigrantes, minorias 

étnicas e, particularmente, a minoria religiosa islâmica. 

                                                           
55 ―From a normative point of view, the combination of enabling civic integration and multicultural accommodation is the option most in line 

with fundamental liberal values of freedom and fairness. There are valid justifications for the state to promote civic integration, including promoting a 

common language and national identity. But these policies risk being oppressive and unfair to minorities if they are not supplemented by MCPs. 

(Conversely, there are valid justifications for minorities to claim multicultural accommodations, but these policies may become unreasonable and 

destabilizing if they are not supplemented by civic integration policies.) The combination of civic integration and multiculturalism is mutually, 

normatively reinforcing: each helps to both justify and constrain the other‖. Cf. Will KYMLICKA - Multiculturalism: Success, Failure, and the Future, op. 

cit., p. 20. 
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CAPÍTULO II - A TUTELA DAS MINORIAS 

 

1. Evolução Histórica 

 

1.1. O Estado Moderno e a Protecção das Minorias 

 

Apesar de a tutela das minorias ser um aspecto central do discurso multiculturalista, a 

preocupação com a sua garantia é muito anterior à década de 60 do século XX, sendo antes 

contemporânea do nascimento do Estado Moderno.  

O termo minoria está intrinsecamente ligado ao surgimento do Estado Moderno e, caso este 

facto fosse ignorado e abrangêssemos o termo estrangeiro, poderíamos encontrar manifestações 

dos direitos das minorias nos confins da história56. Enquanto conceito, minoria é, em grande parte, 

uma criação do Direito Internacional Público, inserindo-se o seu aparecimento nas relações 

internacionais, na ideia de que existem certos direitos e obrigações reconhecidos ao indivíduo que 

decorrem do princípio da dignidade humana, escapando assim à influência do Estado57. Para o que 

mais nos interessa, o factor que cedo demandaria especial atenção e desencadearia a questão da 

protecção das minorias, seria a religião. Assim, os esforços empreendidos na protecção, ainda que 

imperfeita, das minorias religiosas, por parte de alguns Estados Europeus, revelaram-se 

determinantes para que as minorias se tornassem relevantes no plano internacional.  

A preocupação com as minorias religiosas, não é algo que tenha emergido repentinamente. 

Pelo contrário, esta foi o resultado de um processo que se construiu ao longo dos séculos de 

história do continente europeu, pelo que não nos é possível, reproduzir aqui todo este percurso. 

Contudo, historicamente, podemos localizar o virar de página para as minorias, no momento em 

que a divisão religiosa opôs um protestantismo em expansão a uma crise da unidade da Igreja 

católica58. Esta divisão ficou conhecida como a Reforma.  

                                                           
56 Relativamente a esta perspectiva, cf. Norbert ROULAND (dir.) – Droit des Minorités et des Peuples Autochtones, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1996; Rafael NAVARRO-VALLS, Rafael PALOMINO - Estado y Religión: Textos para una Reflexión Crítica, 2. ª ed., Barcelona, 

Ariel, 2003. 

57 Cf. Norbert ROULAND (dir.) - Droit des Minorités et des Peuples Autochtones, op. cit., p. 159. 

58 Apesar de tudo, neste momento não se tem presente a ideia de atribuição de uma protecção específica para as minorias ou tão-pouco 

de uma legitimação da resistência à autoridade temporal por parte dos grupos ou comunidades dissidentes. Pelo contrário, Martinho Lutero e João 
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A rebelião ideológica que se verificou com o Processo de Reforma, e a impossibilidade de 

obtenção de uma convergência através do diálogo com a Igreja católica, fizeram com que a cisão 

religiosa na Europa culminasse em diversos conflitos armados59. Apesar de uma vitória crítica para o 

flanco católico, na batalha de Muhlberg em 1547, nos anos subsequentes, o clima instável, tornou 

necessário que, tanto os príncipes católicos, como os príncipes protestantes procurassem uma paz 

provisória. Este acordo de paz alcançado, conhecido como Paz de Augsburgo, foi reconhecido até 

que se conseguisse uma ordenação definitiva, cristã e amigável da religião e da fé que, quando 

alcançada, estabeleceria uma paz perpétua, incondicional e eterna. Ou seja, não resultava de 

nenhum senso emergente de tolerância60.   

A Paz de Augsburgo, datada de 25 de Setembro de 1555, assinada por Carlos V, Imperador 

do Sacro Império Romano, e pela Liga de Esmalcalda (Schmalkaldischer Bund)61, foi o primeiro texto 

jurídico a reconhecer a tolerância religiosa, ainda que o fizesse de forma limitada62. No essencial, a 

Paz de Augsburgo garantiu o direito de culto e de estruturação eclesiástica aos adeptos da 

Confissão de Augsburgo63 e a manutenção do status quo confessional em que ambas as confissões 

(católica e de Augsburgo) estivessem estabelecidas. Esta Paz também contemplava uma reserva 

eclesiástica, que consistia na destituição do príncipe eclesiástico e na perda das suas posses caso 

se convertesse ao luteranismo e a instituição do princípio ubis unus dominus, decorrente do 

princípio cuius regio eius religio, nos termos do qual, o Estado é confessional à religião do Príncipe. 

Perante a instituição deste princípio, ficou convencionado o direito de emigrar para os súbditos que 

não perfilhassem a religião do seu Príncipe.  

A divisão religiosa, daqui decorrente, fragmentou politicamente a região enfraquecendo a 

Alemanha que só tardiamente, em comparação com outras potências, como Inglaterra ou França, 

                                                                                                                                                                                
Calvino, referências do movimento protestante, são defensores do dever de obediência dos súbditos e negam o direito de resistência frente ao poder 

secular, cf. George H. SABINE - Historia de la Teoría Política, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 308. 

59 Para um aprofundamento do  conflito, cf. Carter LINDBERG – The European Reformations, 2. ª ed., Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 

227-ss; Rafael NAVARRO-VALLS, Rafael PALOMINO - Estado y Religión…, op. cit. 

60 Nos termos do artigo 12.º da Paz de Augsburgo, o acordo em matéria de religião e fé deveria ser promovido pelos meios próprios e 

adequados, uma vez que não seria possível chegar a um entendimento amigável e cristão da questão religiosa sem uma paz duradoura. Cf. Rafael 

NAVARRO-VALLS, Rafael PALOMINO - Estado y Religión…, op. cit., p. 157. 

61 Aliança de príncipes protestantes constituída em Fevereiro de 1531, na cidade de Schmalkalden, perante a iminência de um conflito, 

face ao desejo de execução do Édito de Worms (decreto que declarava que Martinho Lutero era inimigo do Estado e proibia os seus escritos) por parte 

de Carlos V. 

62 Esta liberdade de religião não era reconhecida ao indivíduo ou, ao povo, mas sim ao soberano.  

63 Contudo este reconhecimento não se estendeu a outras confissões protestantes, conforme o artigo 7. º da Paz de Augsburgo, 

nomeadamente a anabaptistas e calvinistas.  
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se afirmou enquanto nação (apenas em finais do século XIX). Não se entenda que a divisão religiosa 

a que se assistia na Europa se circunscreveu a um país, assim, na França, em 1598, a situação 

dos protestantes haveria de ser regulada com o Édito de Nantes (ainda que este país só tenha 

consagrado uma liberdade de religião e de culto em 1791 com o advento da Constituição)64.  

Seria também a partir do século XVI, que a questão das minorias se haveria de converter 

numa questão que não afectava apenas alguns Estados, influindo já nas relações internacionais, no 

sentido em que a preocupação pela protecção das minorias religiosas passaria a servir de pretexto 

para intervenções militares. A doutrina de intervenção deste tempo, advogada por autores como 

Vitoria, Gentili e Grotius estava primordialmente motivada por considerações religiosas65, como foi o 

caso da intervenção de Inglaterra em França, a favor dos valdenses (1655); da Holanda, a favor dos 

calvinistas franceses; ou da Rússia, Suécia, Dinamarca e Prússia, a favor dos protestantes e 

ortodoxos na Polónia66. As intervenções militares decorrentes da doutrina de intervenção, doutrina 

esta que se alterará depois da Guerra dos Trinta Anos, desestabilizavam um território cuja paz 

estava assente em pilares de areia. Foram precisos sessenta anos mas a solução temporária 

encontrada na Paz de Augsburgo haveria de chegar ao seu fim, em 1618, com o início da Guerra 

dos Trinta Anos (1618-1648), travada sobretudo na Alemanha, mas que envolveu toda a Europa67 e 

cujo termo foi negociado culminando na elaboração de dois tratados conhecidos como a Paz de 

Westfália.  

Os Tratados de Westfália foram firmados no ano de 1648 sendo considerados como o 

marco da construção dos Estados nacionais e do reconhecimento da soberania estatal68. O processo 

                                                           
64 O Édito de Nantes reconhecia a Igreja Católica como a igreja do Estado e conferia aos huguenotes direitos civis e o direito de culto em 

territórios protestantes mas não em todo o território francês. Cf. Carter LINDBERG – The European Reformations, 2. ª ed., Oxford, Wiley-Blackwell, 

2010, p. 280. Por seu turno, em Inglaterra, entre 1689 e 1846, seriam promulgados o Toleration Act (1689), disponível para consulta em 

http://www.jacobite.ca/documents/1689toleration.htm [20-08-2012]; o Scottish Episcopalian Act (1711), disponível para consulta em 

http://www.legislation.gov.uk//apgb/Ann/10/10 [20-08-2012]; o Test and Corporation Act (1828); o Religious Disabilities Act (1829, 1832, 1846) e 

o Jewish Relief Act (1858), disponível para consulta em http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/21-22/49/introduction/enacted [20-08-2012]. 

65 Cf. Peter MALANCZUK - Humanitarian intervention and legitimacy of the use of force, Amesterdão, Het Spinhuis, 1993, pp. 8-9. 

66 Cf. José María CONTRERAS MANZARÍO - Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas: De la Tolerancia a la 

Interculturalidad, Valencia, Tirant to Blanch, 2004. 

67 Para um maior aprofundamento quanto a este conflito, cf. Geoffrey PARKER (ed.) – The Thirty Years‘ War, 2.ª ed., Londres, Routledge, 

1997; Henrique CARNEIRO – ―Guerra dos Trinta Anos‖, in Demétrio Magnoli (org.) - História das Guerras, São Paulo, Contexto, 2006, pp. 163-188. 

68 Três princípios decorrem da Paz de Westfália: o princípio do equilíbrio europeu (determina-se que não haja uma nação preponderante 

em relação às demais nações); o princípio da igualdade de cultos, ou seja, passa a haver uma equiparação jurídica entre calvinistas, católicos e 

protestantes; e o princípio da supremacia do poder civil. Cf. Andrea DUÉ, Juan María LABOA - Atlas Histórico del Cristianismo, 2. ª ed., Madrid, San 

Pablo, 1998, p. 219. 

http://www.jacobite.ca/documents/1689toleration.htm
http://www.legislation.gov.uk/apgb/Ann/10/10
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/21-22/49/introduction/enacted


26 
 

que precedeu a conclusão destes tratados foi bastante longo, havendo-se prolongado por vários 

anos, havendo por fim, culminado em 11 tratados. Estes encerravam um entendimento de 

soberania que supunha a proibição de intervenção de uns Estados em assuntos do foro interno de 

outros Estados. Isto significa que os Estados passavam a ser compreendidos como entidades 

igualmente independentes, com direito à auto-determinação e à soberania territorial, pelo que a 

violação do princípio de não-intervenção de um Estado, nos assuntos internos de outro Estado, 

colocaria em causa a paz internacional e destabilizaria o sistema edificado69. De igual modo, 

chegados à conclusão de que a eliminação da dissidência religiosa era impossível, os Estados 

passam a reconhecer o respeito pelas crenças e o exercício de culto das comunidades minoritárias, 

traduzindo-se este reconhecimento em normas jurídicas, através das quais, os Estados assumem 

internacionalmente o compromisso de tolerar as práticas religiosas70.  

Na sequência da celebração dos Tratados de Westfália, e à luz dos princípios nestes 

fixados71, vários foram os tratados internacionais concluídos nas décadas seguintes. O Tratado de 

Oliva entre a Suécia, a Prússia e a Polónia (1660) que estipulava que os católicos poderiam 

professar a sua religião nos territórios da Livónia polaca e da Pomerânia prussiana, territórios 

cedidos pela Polónia à Suécia72. O Tratado de Nimega (1678), celebrado entre a França e a 

Holanda, concedia a liberdade de culto à minoria católica residente e o gozo da propriedade sendo 

estas reintegradas e mantidas, sem excepção, na cidade de Maastricht e suas dependências; e 

quem tivesse bens eclesiásticos, canónico ou outros benefícios continuria a desfrutar destes sem 

nenhuma contradição73. Um tratado similar foi também celebrado entre estes dois países - o Tratado 

de Ryswick em 1697. O Tratado de Nystad, celebrado entre a Rússia e a Suécia em 1721, 

terminava a Grande Guerra do Norte e reconhecia o direito a praticar o culto, a conservar o estado 

                                                           
69 Apesar deste entendimento, acendeu-se o debate sobre a possibilidade de intervenção por razões humanitárias. Cf. Jennifer SZENDE – 

―Humanitarian Military Intervention‖, in Deen K. CHATTERJEE (ed.) - Encyclopedia of global justice, Nova Iorque, Springer, 2011, p. 516. 

70 Cf. Eduardo RUIZ VIEYTEZ - La Protección Jurídica de las Minorías en la Historia Europea: (Siglos XVI-XX), Instituto de Derechos 

Humanos, Bilbao, Universidad de Deusto, 1998, p. 24.  

71 Princípios estes que vão servir de base aos Tratados celebrados até à Primeira Guerra Mundial. 

72 Cf. Eduardo RUIZ VIEYTEZ - La Protección Jurídica de las Minorías en la Historia Europea…, op. cit., p. 25.  

73 ―Lesdits Seigneurs Etats-Généraux promettent que toutes choses qui concernent l'exercice de la Religion catholique romaine et la 

jouissance des biens  de ceux quien font profession, seront rétablies et maintenues sans aucune exception dans la dite ville de Maestrick et ses 

dépendances, en l‘état et comm'elles étaient réglées par la Capitulation de 1632, et que ceux qui auront esté pour veuz de quelques  biens 

ecclésiastiques, Canonicals, Prévostez et autres bénéfices, y demeureront establis et en jouiront  sans aucune contradiction‖. Cf. Jacques Fouques 

DUPARC – La Protection des Minorités de race, de langue et de religion, Paris, Librairie Dalloz, 1922, pp. 76-77.  
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civil e estipulava a manutenção de escolas nos territórios cedidos pela Suécia à Rússia74. O Tratado 

de Paris celebrado em 1763 entre a França, Espanha e Grã-Bretanha, colocava um ponto final na 

Guerra dos Sete anos e obrigava a Grã-Bretanha a reconhecer a liberdade de culto nos territórios 

canadianos cedidos pela França. O Tratado de Varsóvia (1773), celebrado entre a Polónia e a 

Áustria, garantia aos dissidentes e aos católicos romanos, das províncias cedidas pelo tratado, o uso 

de todos os seus bens e o livre exercício da religião75. O Tratado de Kütschük-Kainardschi, de 1774, 

legitimava a Rússia como protectora dos cristãos ortodoxos do Império Otomano76, ou o Tratado de 

Frederikshamm (1790), pelo qual a Finlândia foi cedida à Rússia77. 

Fica claro que, neste primeiro momento, a protecção conferida às minorias se limita às 

minorias religiosas. Começou por se considerar o direito a ter convicções religiosas e a praticar 

cultos distintos como um direito natural o que, consequentemente, se traduziria na sua protecção 

contra o poder estatal78. Porém, apesar dos progressos alcançados, não podemos dizer que já 

existia um sistema de protecção internacional geral das minorias. A protecção da liberdade 

religiosa, até este momento, consubstanciava o direito a gozar a propriedade dos bens, o livre 

exercício de praticar e professar a religião, o direito a conservar o estado civil e o direito de manter 

as próprias escolas. 

Em finais do século XVIII, o surgimento do Estado-Nação, reformularia, estruturalmente, a 

questão das minorias, em concreto das minorias religiosas. Para este efeito, as grandes revoluções 

                                                           
74 Cf. Fiódor Fiodorovich MARTENS - Traité de Droit International, vol. II, Paris, Librairie Marescq Ainé Chevalier-Marescq et Cie., 1886, p. 

154. 

75 Artigo do Tratado de Varsóvia: ― Les dissidents et les Grecs non unis (dans le traité avec la Russie: les catholiques romains ulriuscjue 

ritus, dans le traité avec la Prusse: les catholiques romains) jouiront dans les Provinces cédées par le présent traité de toutes leurs possessions et 

propriétés quant au civil; et, par rapport à la religion, ils seront entièrement conservés in statu quo, c'est-à-dire, dans le môme libre exercice de leur 

culte et discipline avec toutes et telles églises, et biens ecclésiastiques (just' ils possédaient au moment de leur passage sous la domination de Sa 

Majesté Impériale, Royale et Apostolic au mois de septembre 1772, et Sa Majesté Impériale Royale Apostolique ne se servira jamais des droits du 

souverain au préjudice du sin lu ou de la Religion des Dissidents et Non-Unis dans les dits pays―. Cf. Jacques Fouques DUPAC - La Protection des 

Minorités …, op. cit., p. 77. 

76 cf. Eduardo RUIZ VIEYTEZ - La Protección Jurídica de las Minorías en la Historia Europea…, op. cit., p. 25. 

77 Artigo VI do Tratado: ―Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ayant donné déjà les preuves les plus manifestes de la clémence et 

de la justice, avec lesquélles Sa Majesté à résolû de gouverner les habitants des pays qu'Elle vient d'acquerir, en les assurant généreusement et d'un 

mouvement spontané du libre exercice de leur réligion, de leurs droits de propriété et de leurs privilèges, Sa Majesté Suédoise Se voit par là dispensée 

de devoir d'ailleurs sacré, de faire des réservations là-dessus en faveur de Ses anciens Sujets‖. O tratado encontra-se disponível em 

http://www.histdoc.net/history/fr/frhamn.html [15-12-2011]. 

78 ―[La] protection des minorités ethniques se modela sur celle des minorités religieuses. On a commencé par considérer comme un droit 

naturel d‘avoir des convictions religieuses et de pratiquer des cultes autres que celui de la majorité de la population de l‘Etat, et par admettre que ce 

droit devait être protégé contre le pouvoir dont dispose l‘Etat‖.  Cf. Arthur de BALOGH – La Protection internationale des Minorités, Paris, Les Editions 

Internationales, 1930, p. 28.  

http://www.histdoc.net/history/fr/frhamn.html
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francesa e americana, ainda que tivessem na sua génese duas realidades distintas, foram de suma 

importância. Isto porque, enquanto nos textos americanos encontramos referências a invocações 

religiosas e a aspirações religiosas, a realidade francesa ficou marcada por um laicismo radical79. 

Isto é facilmente explicado pela motivação religiosa dos primeiros povoadores das colónias 

americanas, exilados que fugiram da intolerância do velho Continente80. Assim não é de estranhar 

que a liberdade religiosa ocupe um lugar proeminente no constitucionalismo norte-americano – 

consagrando-se, pela primeira vez, na Declaração de Direitos da Virgínia a 12 de Junho de 1776 

onde se lê que todos os homens têm o igual direito ao livre exercício da religião, de acordo com o 

que dita a sua consciência (secção 16)81; na Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América, de 4 de Julho de 1776, e posteriormente na Constituição Americana, com o aditamento 

da Primeira Emenda, que determinava que o Congresso não podia estabelecer uma religião oficial 

(Establishment Clause), ou proibir o livre exercício de religião82.  

Num contexto diferente do americano, pois o que se pretendia era fundar um novo regime e 

não quebrar um vínculo com a metrópole (Inglaterra), temos a proclamação, na França, da 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que estabelece o princípio da liberdade 

religiosa83. Estas revoluções - a Revolução Francesa e a Revolução Americana - marcaram uma nova 

era, o tempo de uma luta ideológica e identitária de proporções comparáveis ao processo de 

reforma religiosa do século XVI84, tendo traçado a matriz de um novo contrato social entre 

governantes e governados. Contudo, estas revoluções não trouxeram consigo um reconhecimento 

                                                           
79 Para um maior desenvolvimento sobre as revoluções americana e francesa e a sua relação com a liberdade religiosa cf. Paulo Pulido 

ADRAGÃO – A liberdade religiosa e o Estado, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 59-74. 

80 Ramón SORIANO - Historia Temática de los Derechos Humanos, Sevilha, editorial Mad, 2003, pp. 165-169. 

81 ―That religion, or the duty which we owe to our Creator, and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, 

not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that it is 

the mutual duty of all to practice Christian forbearance, love, and charity toward each other‖. O texto da Declaração de Direitos da Virgínia encontra-se 

disponível para consulta em http://www.constitution.org/bcp/virg_dor.htm [23-08-2012]. 

82 ―Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of 

speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances‖. O texto da 

Constituição Americana encontra-se disponível para consulta em http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html [23-08-

2012]. 

83 Artigo 10.º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789): ―Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l‘ordre public établi par la Loi‖. Texto disponível para consulta em http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp [23-08-2012]. 

84 Apesar desta nova era, vamos ter um mapa europeu diferenciado politicamente que assim se vai manter até ao evento da Primeira 

Guerra Mundial. Do lado ocidental temos o aparecimento dos Estados-Nação, enquanto na Europa Centro-Oriental temos os Impérios multinacionais 

legitimados pelo Antigo Regime. Cf. Eduardo RUIZ VIEYTEZ - La Protección Jurídica de las Minorías en la Historia Europea…, op. cit., p. 27. 

http://www.constitution.org/bcp/virg_dor.htm
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
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geral da protecção das minorias. Isto compreende-se, desde logo, devido à ideia de nação, agora 

forjada.  

A natio corresponde no seu sentido etimológico a natus - nascido -, designando um grupo 

de pessoas ao qual, pelos seus costumes, hábitos, língua própria, é atribuída uma origem comum, 

que o distingue dos demais85. O objectivo fundamental subjacente à imbuição deste sentimento de 

pertença, era o de reunir a nação ao redor do seu Príncipe, exaltar o vínculo dos súbditos com as 

origens, para conseguir uma maior coesão interna, à medida que o monarca centralizava o seu 

poder no final da Idade Média. Isto proporcionaria à monarquia uma base social sólida, 

conseguindo a fidelidade dos súbditos através do seu sentimento de pertença. O traço característico 

próprio da nação, como nos diz Jorge Miranda, encontra-se no domínio do espírito, da cultura, da 

subjectividade. Uma nação não será um qualquer grupo cultural, mas antes, uma comunidade 

cultural com vocação ou aspiração a comunidade política86. Assim, estejamos nós a falar da fórmula 

de nação de Sieyès87, ideologia da Revolução Francesa, ou da fórmula historicista romântica alemã 

do volkesgeist de Herder88, de que um todo colectivo não pode admitir no seu seio nenhum povo de 

outra origem, nem de outra língua e nem vai querer misturar-se com ele, será difícil localizar a 

existência da questão das minorias sob a égide do Estado-Nação, uma vez que este era 

apresentando como unidades nacionais coesas, apenas reconhecendo oficialmente uma 

comunidade nacional, desconsiderando as demais.  

A necessidade política de garantir a coesão da população sob uma autoridade política 

única, explica a falta de reconhecimento geral da protecção das minorias. Contudo, o surgimento do 

nacionalismo não significou que os progressos, até então alcançados, relativamente às minorias se 

perdessem, continuando as diferenças religiosas presentes nos tratados89. Não só, seria neste 

                                                           
85 Como salienta Jacques Poumarèd, a palavra pátria também expressa a pertença: ―[U]n autre mot est utilisé pour exprimer, avec une 

tonalité sentimentale, un enracinement. La patria est le pays des pères, le pays natal où l‘on a ses attaches, c‘est-à-dire le village et la châtellenie pour 

le paysan, la ville pour les bourgeois. Les uns et les autres sont soumis à la consuetude patriae, la costume du pays qui est un puissant marqueur 

d‘identité‖. Cf. Jacques POUMARÈD – ―L‘État monarchique et la nouvelle problématique des minorités‖, in Norbert ROULAND (dir.) - Droit des 

Minorités et des Peuples Autochtones, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 70. 

86 Jorge MIRANDA – Teoria do Estado e da Constituição, Coimbra Editora, 2002, p. 281. 

87 ―Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par le même législateur‖, cf. Emmanuel SIEYÈS - Qu'est-ce que le Tiers 

état?, Genebra, Librairie Droz, 1970, p. 126. 

88 Cf. Johann Gottlieb FICHTE, Discursos a la Nación Alemana, estudo preliminar e tradução espanhola María Jesús VARELA y Luis A. 

ACOSTA, Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 1988. Esta ideia de nação deve ser entendida à luz das circunstâncias da sua época, uma vez que a 

Alemanha estava ocupada pelas tropas napoleónicas, para além de que ainda não era um Estado unificado, senão um conjunto de reinos autónomos. 

89 Cf. Patrick THORNBERRY – International Law and the Rights of Minorities, Oxford, Claredon Press, 1991. 
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século (XIX) que se verificaria uma diferença fundamental na protecção internacional das minorias, 

em relação ao momento histórico anterior, com o aparecimento de cláusulas de protecção de 

minorias nacionais no Congresso de Viena, de 1815. 

O Congresso de Viena surge no seguimento da derrota da França napoleónica, com o intuito 

de restabelecer a paz, alcançar a estabilidade política (o que exigia a restauração das linhas 

fronteiriças europeias anteriores às invasões napoleónicas) e criar um equilíbrio de poder (o que 

resultou na partilha da Polónia)90. Outros acordos e protocolos, conexos ao Congresso de Viena, 

garantiram o respeito pelo direito de liberdade de culto de diversas minorias religiosas. Nesse 

mesmo sentido, dirigem-se as cláusulas protectoras da liberdade de culto e das minorias 

nacionais91, constantes de diversos tratados de paz, decorrentes de conflitos posteriores a este 

Congresso. Em alguns casos, estas cláusulas instituíam, como sucedeu com os polacos no 

Congresso de Viena, um auto-governo interno com garantia internacional. A introdução de cláusulas 

de não-discriminação como elemento básico de Direito público nos tratados, explica uma mudança 

na linguagem dos tratados, ainda maior quando verificamos que este princípio de não discriminação 

religiosa abrange todos e não apenas as minorias.  

A história do continente europeu com as suas revoluções ideológicas, armadas e políticas, 

haveria de conduzir o continente à Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Quando esta conheceu o 

seu desfecho, era tempo de reconstruir a Europa e, neste momento, a questão das minorias estaria 

mais presente que nunca, havendo a protecção que era conferida às minorias religiosas, sido 

                                                           
90 A questão da Polónia acabou por ser uma grande preocupação deste congresso, traduzindo-se, por tal, em cláusulas protectoras em 

favor dos polacos. Para um maior desenvolvimento, cf. L.C.B. SEAMAN – From Vienna to Versailles, Routledge, 2003. 

91 Neste sentido, é firmado o Tratado de Adrianápolis, entre a Rússia e a Turquia em 1829, alcançado por interesse da Rússia, uma vez 

que lhe era preferível manter os turcos débeis a entrar em conflito com outras potências. Este tratado incluía o princípio de liberdade de culto dos 

territórios da Moldávia e da Valáquia, actual Roménia, então ocupados pela Rússia. Para um maior desenvolvimento, cf. Pablo VALLEJO MEJÍA – 

Historia de las Relaciones Internacionales, Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, 2007, pp. 250-252. Do mesmo modo, a Grécia (reconhecida 

como independente na Conferência de Londres de 1830 e obrigada a respeitar a minoria católica), aquando da incorporação das ilhas Jónicas no seu 

reino, teve de respeitar uma cláusula similar de liberdade de culto, instituída pelo Tratado de Londres de 1864. O Tratado de Paris, firmado em 1856 

e que colocou um ponto final nas Guerras da Crimeia, estabeleceu que o Principado da Sérvia, Valáquia e Moldávia conservariam a sua administração 

independente e nacional e a liberdade de culto. Tanto o Tratado de Santo Estêvão de 1878, como o Tratado de Berlim que se seguiu, datado do 

mesmo ano, estabeleceriam cláusulas de não discriminação para com os novos Estados independentes da Bulgária, Montenegro, Sérvia e do próprio 

Império Otomano. Cf. Eduardo RUIZ VIEYTEZ - La Protección Jurídica de las Minorías en la Historia Europea…, op. cit., pp. 32-33; Eugenia RELAÑO 

PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, Madrid, Centro de Estudios Políticos Constitucionales, 2003, pp. 124-128. 
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estendida às minorias étnicas92. O século XX marca, pois, um momento histórico na protecção das 

minorias agora sob a égide da Sociedade das Nações93. 

 

1.2. A Sociedade das Nações e a Protecção das Minorias 

 

Em finais do século XIX, início do século XX, com o efervescer do nacionalismo, as minorias 

almejavam o poder de decidir por si. Por tal, uma proposta que surge neste momento é a de uma 

auto-determinação baseada no princípio da personalidade, ou seja, que se redifinisse o espaço 

geopolítio da Europa, com base no princípio da nacionalidade, através da constituição de Estados 

de nacionalidades (com autonomia e estatuto pessoal)94. Pois bem, apesar de haver quem 

defendesse que os princípios da nova ordem internacional deviam basear-se na determinação dos 

direitos e dos deveres das nações95, esta pretenção resultava impossível de satisfazer96, o que se 

compreende, pois, a sua aceitação por parte dos Estados, implicaria o desmembramento dos 

respectivos territórios. 

Assim, o sistema de protecção das minorias que aparece com a Sociedade das Nações 

surge como uma alternativa, resultado do consenso das partes, fortemente influenciados pelos 

ideais de democracia, liberdade, igualdade, tolerância e pelo pensamento tradicional liberal 

ocidental sustentados pelo Presidente Norte-americano Woodrow Wilson ou pelo Lord Robert Cecil. 

Temos de ter presente que o objectivo central da Conferência de Paris não eram as minorias mas 

determinar as condições a estabelecer aos países derrotados e procurar uma paz duradoura. Não 

obstante, foram feitas propostas ambiciosas que não obtiveram consenso, resultando na não 

inclusão do princípio de liberdade religiosa ou da protecção das minorias no Pacto da Sociedade 

                                                           
92 Cf. Arthur BALOGH - La Protection Internationale des Minorités, op. cit., p. 28.  

93 Eugenia RELAÑO PASTOR- La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 128. 

94 Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General: Análisis de la Evolución y del 

Estatuto Jurídico Internacional‖, in Fernando Mariño Menendez [et al] - La Protección Internacional de las Minorías, Madrid, Ministerio del Trabajo y 

Asuntos Sociales, 2000. 

95 Em 1916 o Instituto Americano de Direito Internacional aprovou, neste sentido, a Declaração de Direitos e Deveres das Nações e em 

1919 a União Jurídica Internacional aprovou a Declaração dos Direitos e Deveres das Nações. Cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de 

las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 120. 

96 Para um maior aprofundamento, cf. Norbert ROULAND (dir.) - Droit des Minorités et des Peuples Autochtones, op. cit.. 
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das Nações97. Há quem entenda que as propostas feitas, que não figuraram na versão definitiva, 

encerravam verdadeiros direitos colectivos das minorias98. Esta questão, dos direitos colectivos 

figurarem ou não no sistema da Sociedade das Nações, foi muito debatida, e apesar de não ter sido 

contemplada, não se pode negar a importância que foi conferida à protecção das minorias, de tal 

modo, que posteriormente, no Pós-2.º Guerra Mundial, se tivesse optado por não incluir a tutela das 

minorias nos tratados de direitos humanos por se considerar que um dos motivos pelo qual a 

Sociedade das Nações fracassou (ao não evitar a guerra) foi exactamente a importância dada às 

minorias.  

Por ideia do Presidente Wilson foi criada uma Comissão com o propósito de determinar as 

obrigações internacionais a que ficariam adstritos a Polónia e os novos Estados, sendo que os 

tratados daí resultantes, com as suas variações, seguiriam o modelo geral do Tratado da Polónia. 

Não se ficando pelos novos Estados, a Comissão foi mais além e fez o mesmo para Estados já 

existentes, para além de ter estendido a protecção a todas as minorias, e não só aos judeus como 

inicialmente estava previsto. Isto respeita um dos enfoques da Sociedade das Nações - conseguir, 

pelos tratados, o respeito pela diversidade dentro dos Estados e alcançar a paz nas fronteiras. 

Contudo, a ideia de tratados que assegurassem os direitos das minorias dentro dos Estados não era 

algo que os autores do Pacto da Sociedade estavam dispostos a estender a todos os Estados-

Membros. Pelo contrário, as obrigações resultantes seriam para aplicar a alguns Estados apenas, 

não revestindo carácter universal99. 

Os tratados que compunham o sistema de protecção das minorias, podem ser divididos em 

quatro categorias: tratados das minorias, tratados de paz, declarações unilaterais e acordos entre 

estados. Cinco tratados, conhecidos como os Tratados das Minorias, foram celebrados entre 1919-

1920 pelas potências aliadas e associadas por um lado e a Polónia (Tratado de Versalhes de 28 de 

Junho de 1919), Jugoslávia (Tratado de Saint-Germain-en-Laye de 10 de Setembro de 1919), 

Checoslováquia (Tratado de Saint-Germain-en-Laye firmado igualmente a 10 de Setembro de 1919), 

                                                           
97 O artigo que não constou na versão definitiva versava: ―The High Contracting Parties agree that they will not prohibit or interfere with the 

free exercise of any creed, religion or belief whose principles are not inconsistent with public order or public morals and that no person within their 

respective jurisdictions shall be molested in life, liberty or pursuit of happiness by reason of his adherence to any creed, religion or belief‖. Cf. Eugenia 

RELAÑO PASTOR - La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 130. 

98 ―All attempts to widen the traditional practice of protection of groups by treaty were repulsed. The Wilson clauses were more than rules 

against discrimination – they would have required the relevant States to act in a positive manner towards their ‗racial or national‘ minorities. They 

included collective rights‖. Cf. Patrick THORNBERRY - International Law and the Rights of Minorities, op. cit., p. 39.  

99 Cf. Eugenia RELAÑO PASTOR - La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 129-131. 
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Roménia (Tratado de Paris de 9 de Dezembro), e Grécia (Tratado de Sèvres de 10 de Agosto de 

1920 modificado pelo Tratado de Lausanne de 24 de Julho de 1923). Quatro Tratados de paz, que 

incluíam cláusulas referentes à protecção das minorias, com a Áustria (Tratado de Saint-Germain-

en-Laye de 10 de Setembro de 1919), Bulgária (Tratado de Neuilly de 27 de Novembro de 1919), 

Hungria (Tratado de Trianon de 4 de Junho de 1920 e Turquia (Tratado de Lausanne de 24 de 

Julho de 1923 que modificava o Tratado de Sèvres de 10 de Agosto de 1920). Para além de cinco 

declarações unilaterais, pelos quais os Estados admitidos na Sociedade das Nações subrogavam os 

princípios gerais consagrados nos tratados das minorias, da Albânia (a 2 de Outubro de 1921), a 

Lituânia (12 de Maio de 1922), Letónia (7 de Julho de 1923), Estónia (17 de Novembro de 1923) e 

Iraque (30 de Maio de 1932). Por fim foram firmados acordos entre Estados directamente 

interessados, como foi o caso do acordo entre a Polónia e a cidade livre de Danzig (9 de Novembro 

de 1920), entre a Suécia e a Finlândia para a preservação das tradições suecas nas ilhas Aaland 

(Aprovado pelo Conselho a 27 de Junho de 1921), entre a Alemanha e a Polónia relativamente à 

Alta Silésia (15 Maio de 1922) e a Convenção entre a França, Itália, Japão e Reino Unido com a 

Lituânia relativamente ao território de Memel de 8 de Maio de 1924100. 

Como já foi referido, o Tratado da Polónia serviu de arquétipo para os tratados que o 

seguiram. Pretendia-se, com os tratados, assegurar a nacionalidade das minorias sem que a esta 

tivesse associado um processo assimilativo, antes integrativo, destas minorias, conservando assim a 

sua identidade linguística e cultural, liberdade religiosa e participação política. O Tratado elaborado 

quanto à Polónia acabou por ser uma sombra de tratado face às suas ambições iniciais e, ainda 

assim, foi alvo de uma forte oposição por parte da delegação polaca101 que exigiu a sua modificação, 

aceitando a nova versão sem reservas102. Este contemplava, quanto às minorias, o direito à vida e 

                                                           
100 Cf. Nathan FEINBERG – La Question des Minorités a la Conférence de la Paix de 1919-1920 et L‘Actuation Juive en Faveur de la 

Protection Internationale des Minorités, Paris Rousseau & Cie Éditeurs, 1929; Rosanna LA ROSA – Evoluzione e Prospettive della Protezione delle 

Minoranze nel Diritto Internazionale e nel Diritto Europeu, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2006, pp. 17-18; Norbert ROULAND (dir.) - Droit des 

Minorités et des Peuples Autochtones, op. cit., pp. 161-162. 

101 Para um maior desenvolvimento da oposição polaca, cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho 

Internacional General…‖, op. cit., pp. 125-126. 

102 A nova versão do tratado foi entregue à delegação polaca tendo esta sido acompanhada pela Carta de Clemenceau a Paderewskin: 

―The territories now being transferred both to Poland and to other States inevitably include a large population speaking languages and belonging to 

races different from that of people with whom they will be incorporated. Unfortunately, the races have been estranged by long years of bitter hostility. It 

is believed that these populations will be all the more easily reconciled to their new position if they know that from the very beginning they have 

assured protection and adequate guarantees against any danger of unjust treatment or oppression. The very knowledge that these guarantees exist 

will, it is hoped, materially help the reconciliation which all desire, and will indeed do much to prevent the necessity of its enforcement‖, cf. Manfred 
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liberdade sem discriminação – fosse nacional ou estrangeiro; o livre exercício da religião, credo ou 

crença de todos os habitantes do Estado; igualdade de direitos políticos de todos os nacionais; 

igualdade de tratamento de facto e de direito; livre exercício da profissão; igualdade de acesso à 

função pública; direito ao uso da língua minoritária em privado, nos tribunais sem discriminação (a 

tradução devia ser facilitada), no comércio, em instituições educativas entre outros; direito a 

estabelecer e sustentar o próprio grupo; direito ao ensino na língua minoritária; direito a receber 

fundos públicos para as necessidades religiosas, educativas e assistenciais das minorias; tendo 

disposições específicas sobre os judeus relativos à sua língua e ao shabbat103.  

Em retrospectiva, a aspiração do princípio das nacionalidades, de que a cada nação 

corresponderia a um Estado, era irrealizável e, por tal, vontades foram-se mutando. A negociação 

dos tratados foi um processo complexo que teve de ceder no tratamento de algumas questões, 

porém, é indubitável que com o marco da Sociedade das Nações se assistiu a uma mudança 

qualitativa no sistema de protecção das minorias a nível internacional. 

O principal objectivo da Sociedade das Nações, é importante demarcar, nunca foram as 

minorias, esta aspirava evitar outro conflito como aquele que se havia assistido, pelo que, pretendia 

a obtenção de uma paz estável o que, inevitavelmente, passava pela estabilização interna dos 

Estados, muitos dos quais agora territorialmente modificados, o que exigia a regulamentação da 

situação das minorias. Contudo, pela primeira vez, a garantia de cumprimento dos tratados não era 

feita unilateralmente e arbitrariamente pelos Estados, mas sim, por uma organização internacional 

permanente com instâncias próprias e um Tribunal Permanente de Justiça, que apesar das parcas 

intervenções e do seu papel, contribuiu para o desenvolvimento do Direito Internacional das 

minorias. 

 

1.2.1. Noção de minoria 

 

A noção de minorias sempre suscitou controvérsias e grande dificuldade na hora de definir, 

preferindo os tratados que as contemplavam, deixar de parte a questão da noção das minorias e 

                                                                                                                                                                                
Franz BOEMEKE [et all] - The Treaty of Versailles: a reassessment after 75 years, Cambridge, German Historical Institute and Cambridge University 

Press, 1998, p. 269. 

103 Eugenia RELAÑO PASTOR - La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 133-136; Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – 

―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., pp. 125-126. 
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dos seus elementos, e reconhecer-lhes direitos104. Esta é uma lacuna importante, pois, uma vez que 

os titulares destes direitos não se encontravam determinados, poderiam verificar-se situações de 

uso abusivo por parte de quem não fosse membro de uma minoria, mas também, por parte dos 

Estados (obrigados) pelo facto de estes poderem fazer uma interpretação restritiva do que seria 

uma minoria dando origem a situações em que houvessem minorias que ficassem fora deste 

escopo. Assim, foi adoptado o modelo geral de ―minorias de raça, religião e língua‖ tendo sido feita 

a menção específica, junto a esta fórmula geral, a favor de certas comunidades minoritárias105. Esta 

especial menção não significou a exclusão das restantes categorias da fórmula geral mas sim o 

desejo de especificar certas práticas ou usos tradicionais marcantes da sua identidade como 

grupo106. 

O Tribunal Permanente de Justiça Internacional foi muito importante na delimitação, se não 

do conceito, de elementos ligados a ele. Caso disso foi o Parecer consultivo de 31 de Julho de 

1930, quanto à emigração das comunidades greco-búlgaras, no qual foi questionado quanto ao 

critério a aplicar para determinar o que é uma comunidade nos termos do artigo 6. º, n.º 2 da 

Convenção. O Tribunal declarou que, por tradição, a "comunidade" é um grupo de pessoas que 

vivem num determinado país ou localidade, com uma raça, religião, língua e tradições próprias e 

unidos por esta identidade de raça, língua, religião e tradições num sentimento de solidariedade, 

com vista a preservar as suas tradições, mantendo a sua forma de culto, garantindo a instrução e 

educação dos filhos, em conformidade com o espírito e as tradições de sua raça e prestar 

assistência mútua uns aos outros107.  

                                                           
104 Quanto aos direitos reconhecidos às minorias nos Tratados, um levantamento feito pela doutrina distingue direitos referentes a todos os 

habitantes, aos nacionais e aos nacionais membros das minorias, cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho 

Internacional General…‖, op. cit., p. 145. 

105 Caso dos judeus na Grécia (artigo 10.º do Tratado de Sèvres), na Lituânia (artigo 8.º da Declaração de 1922), Polónia (artigo 11.º do 

Tratado de Versalhes) e Roménia (artigo 7.º do Tratado de Paris); dos muçulmanos na Albânia (artigo 8.º da Declaração), Grécia (artigo 14.º do 

Tratado de Sèvres) e Jugoslávia (artigo 10.º do Tratado de Saint-Germain-en-Laye); das comunidades monásticas não gregas do Monte Athos (artigo 

13.º do Tratado de Sèvres), dos valáquios de Pindos na Grécia (artigo 12.º do Tratado de Sèvres) ou das comunidades de sicélidas e saxões da 

Transilvânia – Roménia (artigo 11.º do Tratado de Paris). 

106 Por exemplo, a menção dos judeus tinha a finalidade de assegurar o respeito do shabbat, e a das comunidades muçulmanas regular 

certas questões relacionadas com o Direito de Família e do seu estatuto pessoal. 

107 ―By tradition, which plays so important a part in Eastern countries, the "community" is a group of persons living in a given country or 

locality, having a race, religion, language and traditions of their own and united by this identity of race, religion, language and traditions in a sentiment 

of solidarity, with a view to preserving their traditions, maintaining their form of worship, ensuring the instruction and upbringing of their children in 

accordance with the spirit and traditions of their race and rendering mutual assistance to each other‖. Parecer consultivo de 31 de Julho de 1930 do 

Tribunal Permanente Internacional de Justiça, Série B, n.º 17, p. 21, disponível em http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-bulgares_Avis_consultatif.pdf [17-12-2011]. 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-bulgares_Avis_consultatif.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_17/01_Communautes_greco-bulgares_Avis_consultatif.pdf
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Numa outra questão, que opôs a Polónia e a Alemanha, pretendia-se saber se para ser 

titular de direitos conferidos às minorias bastava pertencer ao grupo minoritário (posição da 

Alemanha) ou se era necessário ser nacional do Estado obrigado (posição da Polónia). O Tribunal 

invocou o artigo 93.º108 do Tratado de Versalhes e o Tratado com a Polónia sobre a protecção das 

minorias109, para observar que estas não falam restritivamente de nacionais polacos, estendendo as 

cláusulas, de forma considerável, as concepções de minoria e de população, uma vez que aludem, 

por um lado, aos habitantes do território sobre o qual a Polónia assumiu a soberania e, por outro 

lado, aos habitantes, que diferem da maioria da população quanto à raça, língua ou religião. A 

expressão população parece compreender todos os habitantes de origem polaca no território 

incorporado na Polónia e o termo minoria parece incluir habitantes que diferem da população em 

raça, língua ou religião, isto é, entre outros, os habitantes deste território de origem não-polaca, 

sejam eles cidadãos polacos ou não. Esta conclusão, prossegue o Tribunal, é confirmada pelos 

termos do artigo 2.º do Tratado Minorias, segundo a qual o Governo polaco se compromete a 

garantir uma protecção total e completa da vida e da liberdade de todos os habitantes, sem 

distinção de nascimento, nacionalidade, raça, língua ou religião, e declara que todos os habitantes 

da Polónia gozam de certos direitos que são nele enumerados110. 

Uma nova questão, quanto à forma de determinar a pertença de uma pessoa a uma 

minoria, originou um parecer consultivo do Tribunal, quanto às escolas minoritárias da Alta Silésia111. 

                                                           
108 Artigo 93.º do Tratado de Versalhes: ―Poland accepts and agrees to embody in a Treaty with the Principal Allied and Associated Powers 

such provisions as may be deemed necessary by the said Powers to protect the interests of inhabitants of Poland who differ from the majority of the 

population in race, language or religion". 

109 No preâmbulo do Tratado das Minorias a Polónia declara que deseja: "to conform her institutions to the principles of liberty and justice, 

and to give a sure guarantee to the inhabitants of the territory over which she has assumed sovereignty". 

110 ―It is to be observed that these two clauses which serve as a basis for the provisions embodied in the Minorities Treaty do not speak 

restrictively of Polish nationals, that is to say of persons who in their capacity as Polish nationals constitute minorities within the whole body of 

nationals of the country; these clauses considerably extend the conceptions of minority and population, since they allude on the one hand to the 

inhabitants of the territory over which Poland has assumed sovereignty and on the other hand to inhabitants who differ from the majority of the 

population in race, language or religion. The expression ―population" seems thus to include all inhabitants of Polish origin in the territory incorporated 

in Poland. Again, the term "minority" seems to include inhabitants who differ from the population in race, language or religion, that is to say, amongst 

others, inhabitants of this territory of non-Polish origin, whether they are Polish nationals or not. This conclusion is confirmed by the terms of Article 2 

of the Minorities Treaty, according to which the Polish Government undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all 

inhabitants without distinction of birth, nationality, language, race or religion, and declares that all inhabitants of Poland shall enjoy certain rights which 

are therein enumerated, cf. Parecer Consultivo de 15 de Setembro de 1923 do Tribunal Permanente Internacional de Justiça quanto à aquisição da 

nacionalidade polaca, Série B, n.º 7, pp. 14 -15, disponível em http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_B/B_07/01_Acquisition_de_la_nationalite_polonaise_Avis_consultatif.pdf [17-12-2011]. 

111 Contextualizando os factos de forma sumária, no ano escolar de 1926-1927 o Governo polaco ordenou uma investigação administrativa 

para estabelecer a autenticidade das inscrições nas escolas minoritárias alemãs resultando desta a anulação de 7,114 inscrições, pelos mais variados 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_07/01_Acquisition_de_la_nationalite_polonaise_Avis_consultatif.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_07/01_Acquisition_de_la_nationalite_polonaise_Avis_consultatif.pdf
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Na sua resposta, não muito clara, o Tribunal começava por estar de acordo com a Polónia, no 

sentido de que, a questão de saber se uma pessoa pertence ou não a uma minoria racial, 

linguística ou religiosa e, consequentemente, se tem o direito de reclamar as vantagens decorrentes 

das disposições do Tratado que entende dizer respeito à protecção das minorias, é uma questão de 

facto e não apenas de intenção. Segue, constatando que embora o Tratado das Minorias não 

determine especificamente as pessoas que pertencem a uma minoria, não se deve inferir que exista 

uma lacuna que deva ser necessariamente preenchida por estipulações posteriores. O Tratado 

falharia no seu propósito se não fosse para ser considerado como um facto estabelecido que as 

pessoas, que pertencem a tais minorias, deveriam gozar da protecção estipulada112. Ao mesmo 

tempo, o Tribunal manteve a proibição absoluta de verificação da declaração da pessoa, ainda que 

fosse evidente a sua desconformidade com a realidade, o que poderia originar situações em que 

certas pessoas, que, na realidade, não pertenciam a uma minoria, a ter que ser tratadas como se 

pertencessem à mesma. No entender do Tribunal, esta era uma consequência que as partes 

aceitaram de forma a evitar as maiores desvantagens que resultariam da verificação a fazer pelas 

autoridades113. Esta longa e confusa conclusão do Tribunal, face à questão de determinar a pertença 

de uma pessoa a uma minoria, acabou por eleger, no fim de contas, o critério subjectivo como 

                                                                                                                                                                                
motivos. A 25 de Setembro de 1926 a Deutscher Volksbund fur Polnisch Oberschlesien elaborou uma petição com base nos artigos 149.º a 157.º da 

Convenção de Genebra que remeteu para o Gabinete das Minorias em Katowice solicitando a admissão das crianças, que por seu turno foi remetida 

para o Presidente da Comissão Mista de forma a este dar o seu parecer. Este pronunciou-se no sentido das crianças cujas matrículas haviam sido 

anuladas, serem transferidas para as escolas minoritárias ainda que com as devidas excepções. O Voïvode da Silésia, perante o parecer do Presidente 

da Comissão Mista, não estava disposto a cumprir na totalidade, atitude que fez com que a Deutscher Volksbund se dirigisse ao Conselho da 

Sociedade das Nações que remeteu a questão a um Comité de três que elaborou um informe aprovado pelo Conselho a 12 de Março de 1927 no 

qual apontou algumas irregularidades ao controlo mas que não era conveniente admitir nas escolas minoritárias alemãs crianças que só falassem 

polaco pelo que o controlo, medida excepcional, deveria prender-se com a verificação ou não deste facto. Este controlo excepcional havia de ser feito 

pelo Presidente da Comissão Mista assistido por um nacional suíço, especialista em pedagogia. Restaram dúvidas quanto ao espaço temporal a que 

seria aplicada a disposição, pelo que o Governo Alemão decide recorrer ao Tribunal Permanente de Justiça Internacional para que este fizesse uma 

interpretação dos artigos 74.º, 106.º e 131.º da Convenção quanto á Alta Silésia, cf. Parecer consultivo do Tribunal Permanente Internacional de 

Justiça quanto às escolas minoritárias da Alta Silésia, Série A, n.º 15, pp. 10-16, disponível em http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf [17-12-2011]. 

112 Cf. Parecer consultivo do Tribunal Permanente Internacional de Justiça quanto às escolas minoritárias da Alta Silésia, Série A, n.º 15, 

pp. 32-33, disponível em http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf [17-12-

2011]. 

113 Cf. Parecer consultivo do Tribunal Permanente Internacional de Justiça quanto às escolas minoritárias da Alta Silésia, Série A, n.º 15, p. 

34-35, disponível em http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf [17-12-

2011]. 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
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critério a seguir, ou seja, o critério baseado no sentimento de pertença a uma determinada 

minoria114. 

Com tudo o que foi dito sobre as pronunciações do Tribunal Permanente de Justiça 

Internacional não se deve ficar com a ideia de que a noção de minoria subjacente, ainda que 

implique uma colectividade, é a de grupo, no plano da protecção jurídica. Este amparo pertence aos 

membros, a título individual, que compõem o grupo minoritário. O sistema de protecção das 

minorias da Sociedade das Nações foi concebido contendo na sua génese direitos individuais, ainda 

que, o exercício de alguns direitos encerra-se uma dimensão colectiva. 

As minorias, neste momento, eram, pois, declaradamente reconhecidas. Contudo, esta era 

uma ―constatação de facto‖ e não de direito, ou seja, não eram consideradas sujeito de Direito 

Internacional115. Os Estados tinham a obrigação de asseverar a igualdade das minorias em relação 

aos restantes nacionais, o que compreendia a criação de condições para que estas minorias 

pudessem conservar as suas características étnicas e tradicionais, o que se traduzia em obrigações 

de carácter negativo - não fazer - e de carácter positivo, no sentido em que os Estados tinham de 

executar certos actos e perseguir políticas cuja finalidade se prendesse com o livre desenvolvimento 

das características da povoação minoritária116. Não se entenda por isto, que a questão da 

personalidade das minorias tenha sido uma questão automaticamente rejeitada. Esta foi discutida 

aquando da elaboração dos Tratados, contudo, apesar de ter tido defensores, a pretensão não foi 

acolhida. A resistência estatal ao reconhecimento desta é explicada e compreendida por grande 

parte da doutrina da época. Relembramos que o que importava era criar as condições necessárias 

para uma paz internacional, nesse sentido, reconhecer personalidade internacional às minorias 

                                                           
114 André Mandelstam salientou que o termo minoria podia visar, por um lado, parte da população considerada minoria em comparação 

com toda a população do Estado que estivesse distribuída por todo o país (caso dos alemães na Polónia e vice-versa); ou por outro lado que incidisse 

sobre um território definido, onde formam a maioria da população (caso dos Saxões na Transilvânia). Os Tratados não faziam esta distinção entre 

carácter pessoal no primeiro caso e a territorialidade dos direitos acordados salvo o Tratado de Saint-Germain de 10 de Setembro de 1919 que traça 

uma linha nítida aos direitos acordados para todas as minorias da Checoslováquia e a autonomia concedida ao território dos rutenos no sul dos 

Cárpatos, cf. André MANDELSTAM – La Protection International des Minorités, Paris, Librairie Recueil Sirey, 1931, pp. 21-22. 

115 ―[E]n consacrant un système international de protection au profit des minorités nationales, lès traités de paix n'ont pas pour autant 

entendu faire de ces dernières un sujet de droit. La question de l'attribution de la personnalité morale aux minorités, largement débattue dès la fin du 

XIXe siècle, fut éludée par les traités, à quelques incertitudes et exceptions [E]n l'espèce, l'évocation de «groupes sociaux» pour désigner les minorités 

nationales relevait d'une simple constatation de pur fait. Même si cela pouvait induire l'affirmation du caractère collectif de certains de leurs droits, la 

Cour n'entendait pas nécessairement faire des minorités nationales des personnes juridiques de droit public, ce pour quoi el le n'était d'ailleurs pas 

habilitée‖, cf. Stéphane PIERRE-CAPS – ―La Société des Nations et la protection international des minorités‖, in Norbert ROULAND (dir.) - Droit des 

Minorités et des Peuples Autochtones, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 191, aspas no original, interpolação nossa. 

116 Cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA –―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 151.  



39 
 

consubstanciava um risco de abusos reivindicativos junto da Sociedade das Nações e do Tribunal 

que, podendo não estar sempre fundados, constituiriam processos políticos que entorpeceriam as 

relações entre os Estados e os seus nacionais, ou seja, um risco para a paz117.  

   

1.2.2. Direitos das minorias 

 

À cabeça dos tratados das minorias, figurava um artigo em virtude do qual o Estado ficava 

obrigado em relação às disposições que se referem às minorias reconhecidas como leis 

fundamentais. Nenhuma lei, regulamento ou acção oficial poderia estar em contradição ou oposição 

às disposições referentes às minorias ou prevaleceria face às mesmas. Assim, os Estados ficavam 

obrigados a respeitar os direitos reconhecidos às minorias, nomeadamente o direito à vida, 

liberdade individual e liberdade de culto, direito à nacionalidade, direito à igualdade e, 

especificamente, os direitos à liberdade de ensino, direitos linguísticos, direito a criar, dirigir e 

controlar instituições de caridade, religiosas ou sociais e o direito a fundos públicos. 

O direito à vida e à liberdade não eram direitos das minorias per se, senão direitos 

reconhecidos a todos. Ao direito á vida e à liberdade, concebidos como direitos naturais do Homem, 

os tratados reconhecem o carácter de lei fundamental118. 

No que respeita á liberdade religiosa, esta foi, muitas vezes, uma liberdade condicionada 

pelos entraves interpostos pelos Estados que, sempre que possível, actuavam de forma a restringi-

la, fosse sob a forma de vedação de acesso a certos cargos da função pública119 ou ao exercício de 

certas profissões a membros/crentes de certa religião; fiscalizações discriminatórias em função da 

religião ou até de uma interpretação arbitrária de ordem pública e bons costumes enquanto única 

limitação á liberdade de manifestação da religião. A liberdade religiosa, deveria implicar a liberdade 

de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua 

                                                           
117 André MANDELSTAM - La Protection International des Minorités, Paris, Librairie Recueil Sirey, 1931, pp. 105-106.  

118 Este direito consta do artigo 12.º do tratado com a Polónia. Deve considerar-se que, quando se fala de protecção da liberdade, ainda 

que não conste explicitamente dos tratados, esta incluía a protecção da propriedade e, em geral, de todos os direitos privados. Em relação a isto, é de 

salientar que a teoria do Direito Internacional, a jurisdição e a jurisprudência internacional estavam de acordo quanto à protecção da propriedade, 

sendo, no entanto, admitida a expropriação des de que houvesse uma compensação indemnizatória justa (também era contemplado o direito da 

pessoa optar por manter os seus bens imóveis no Estado do qual não seria mais nacional) e que todos os actos em contrário eram nulos e poderiam 

recorrer a protecção internacional. Cf. Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., pp. 122-123. 

119 Apesar de se contemplar um direito à igualdade nos Tratados das minorias, estas práticas mantiveram-se depois da entrada em vigor 

dos Tratados. 
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crença, individual ou colectivamente, em público e em privado, ainda que respeitando a ordem 

pública e os bons costumes, porém, de facto, esta não era assim considerada. 

Usualmente, a nacionalidade não é objecto de regulamentação internacional, esta faz parte 

da temática interna de cada Estado. O retirar de competências aos Estados nesta matéria, resultava 

das, então, recentes alterações fronteiriças e do surgimento de novos Estados que se verificaram na 

Europa, fazendo com que fosse necessário regulamentar, nos tratados, questões relacionadas com 

a nacionalidade. A nacionalidade é o ponto de partida da protecção das minorias, pois, a maior 

parte dos direitos reconhecidos a estas, têm na sua base a existência prévia de uma cidadania 

ligada ao Estado. Assim, pela sua importância, este é um direito que se encontra sob a alçada 

garantística da Sociedade das Nações120. 

Apesar da limitação estatal, os tratados não foram insensíveis nem no que respeita ao 

indivíduo, pois contemplavam um direito de opção; nem em relação ao Estados, ao impor a 

mudança de domicílio daqueles que não preterissem a sua nacionalidade121.   

As disposições dos tratados, no que concerne à nacionalidade, partem de dois elementos: 

do domicílio ou da origem do sujeito. Arthur de Balogh considera essencial distinguir três categorias 

de pessoas: aquelas que têm domicílio no território considerado mas que não nasceram aí; pessoas 

que nasceram e vivem no mesmo território; e pessoas que nasceram num dado território mas que 

têm o seu domicílio num outro122. Assim, os tratados estabeleciam que a nacionalidade do país 

recém-criado, ou ampliado, se adquiria de pleno direito sem nenhuma formalidade123 quando os 

sujeitos tinham aí o seu domicílio; ou adquiria-se pelo nascimento no território do domicílio dos pais 

ao momento do nascimento ainda que na data de entrada em vigor dos tratados os interessados 

não estivessem domiciliados no território. 

Como previamente foi dito, os tratados contemplavam um direito de opção. Este direito 

surge de forma a tentar conciliar os interesses do indivíduo com as novas linhas fronteiriças e 

                                                           
120 Encontrando-se presente nos tratados das minorias e nos tratados de paz. 

121 André MANDELSTAM – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 90. 

122 Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 105. 

123 Por vezes era necessária uma autorização especial. Encontram-se exemplos no Tratado de Versalhes (artigo 91.º) – em relação a 

alguns cidadãos alemães que só poderiam adquirir a nacionalidade polaca mediante uma autorização especial – no Tratado de Saint-Germain (artigo 

71.º e 76.º) – para os austríacos estabelecidos na Checoslováquia e no Estado Sérvio-Croata-Esloveno – e no Tratado de Trianon (artigo 62.º) e de 

Neuilly – para os búlgaros estabelecidos no Estado Sérvio-Croata-Esloveno ou na Grécia. cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las 

Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 162. 
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políticas europeias124. Pelo que, maiores de 18 anos, independentemente de pertencerem a uma 

minoria ou não, que se viam cidadãos de um novo Estado ou de um Estado ampliado, tinham a 

faculdade de, num período de até dois anos, optar por qualquer nacionalidade que lhes estivesse 

disponível. Desta forma, o sujeito poderia optar pela nacionalidade com a qual tivesse mais 

afinidade125. 

Uma característica marcante do tratamento das minorias, até então, era o seu carácter 

discriminatório resultando fundamental a eliminação desta marca distintiva, se não pelas minorias, 

pelo objectivo de alcançar e manter a, muito ambicionada, paz estável. Neste sentido, e em 

harmonia com o direito de nacionalidade, era necessário estabelecer nos tratados a igualdade de 

direitos civis e políticos e a igualdade perante a lei. Apesar de contemplado, como no artigo 7.º do 

Tratado com a Polónia, que todos os nacionais gozavam dos mesmos direitos civis e políticos sem 

distinção, bem como, do direito de acesso à função pública ou trabalhos liberais, o certo é que, 

inúmeras foram as vezes em que se teve de discutir a não aplicação de artigos como este pela sua 

constante violação126. 

No que concerne à igualdade perante a lei, esta encontrava-se, de facto, prevista nos 

tratados, no entanto, o seu maior problema era passar da teoria à prática. Para que não houvesse 

lugar a situações discriminatórias, não bastava reconhecer a igualdade perante a lei, esta tinha de 

existir de facto. Nesse sentido, o Tribunal Permanente de Justiça Internacional numa sua 

intervenção, pronunciou-se sobre a noção de igualdade, devendo esta ser real e efectiva127 o que 

implicaria, no caso das minorias, que se tomassem medidas de acção positiva128. 

                                                           
124 Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 163. 

125 Os tratados dispunham que a opção do marido prevalecia face à da esposa assim como a opção dos pais cujos filhos fossem menores 

de 18 anos. Cf. André MANDELSTAM – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 89. 

126 Excepto no Tratado de Lausanne em que não ficaram determinados direitos civis e políticos para os não-muçulmanos. 

127 ―There must be equality in fact as well as ostensible legal equality in the sense of the absence of discrimination in the words of the law.‖ 

Parecer consultivo do Tribunal Permanente Internacional de Justiça quanto à situação dos colonos alemães na Polónia, Série B, n.º 6, p. 24, 

disponível em http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_06/Colons_allemands_en_Pologne_Avis_consultatif.pdf [18-12-2011].  

128 ―The idea underlying the treaties for the protection of minorities is to secure for certain elements incorporated in a State, the population 

of which differs from them in race, language or religion, the possibility of living peaceably alongside that population and CO-operating amicably with it, 

while at the same time preserving the characteristics which distinguish them from the majority, and satisfying the ensuing special needs. In order to 

attain this object, two things were regarded as particularly necessary, and have formed the subject of provisions in these treaties. The first is to ensure 

that nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities shall be placed in every respect on a footing of perfect equality with the other 

nationals of the State. The second is to ensure for the minority elements suitable means for the preservation of their racial peculiarities, their traditions 

and their national characteristics.These two requirements are indeed closely interlocked, for there would be no true equality between a majority and a 

minority if the latter were deprived of its own institutions, and were consequently compelled to renounce that which constitutes the very essence of its 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_06/Colons_allemands_en_Pologne_Avis_consultatif.pdf
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No âmbito dos direitos em matéria escolar, estes eram susceptíveis de ser assimilados aos 

Direitos do Homem (voltamos ao domínio da protecção da vida e da liberdade) para assegurar o 

carácter nacional das minorias129. A questão escolar era algo problemática, pois, se por um lado ela 

é o veículo primordial para a conservação da língua, e assim, para a manutenção de um marcador 

cultural, por outro lado não estava de acordo com a perspectiva de uma formação de identidades 

homogénea. Os tratados das minorias garantem o direito à liberdade de ensino, o direito ao ensino 

e o direito a ensinar na língua materna. Para os garantir, os tratados impunham a obrigação aos 

Estados de criar escolas primárias de língua minoritária nos locais onde o foco minoritário fosse 

elevado; e determinavam o direito das minorias a fundar, a seu custo, escolas. O principal problema 

destas disposições restava na terminologia usada, pois não era precisa o suficiente – expressões 

como ―distrito‖, ―proporção considerável‖, ―facilidades apropriadas‖ – o que gerava situações como 

o encerramento de escolas minoritárias ou de discriminação em prejuízo do direito de ensino das 

minorias130.  

Um elemento distinto da nacionalidade é a língua. É por ele que a nacionalidade se 

manifesta de forma visível. Os tratados estipulavam que não seria decretada nenhuma restrição 

contra o livre uso, por todos os nacionais, de qualquer língua nas relações de cariz privado ou de 

comércio; em matéria de religião; imprensa ou publicações de todas as naturezas, ou seja, em 

reuniões públicas131. Ainda assim, o interesse da administração do Estado exigia que nos serviços 

públicos se adoptasse a língua oficial, a do grupo maioritário. Não obstante, o artigo 7.º do Tratado 

com a Polónia indicava que perante os tribunais deviam ser conferidas facilidades adequadas aos 

nacionais polacos que não falassem polaco, ao uso da sua língua fosse oralmente ou por escrito. A 

obrigação em causa tem carácter geral, nos termos em que não estava subordinada à condição de 

que os nacionais, membros de uma minoria tenham de viver num distrito ou cidade específica em 

que estejam em número proporcional em relação aos demais nacionais. 

O artigo 8.º do tratado com a Polónia determinava que os nacionais polacos pertencentes a 

minorias raciais, religiosas ou linguísticas gozavam do mesmo tratamento e segurança de direito e 

                                                                                                                                                                                
being as a minority.‖ Parecer consultivo do Tribunal Permanente Internacional de Justiça quanto às escolas minoritárias da Albânia, Série A/B, n.º 64, 

p. 17, disponível em: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_64/01_Ecoles_minoritaires_Avis_consultatif.pdf [18-12-2011]. 

129 Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., pp. 130-131. 

130 Os governos temiam que ao não controlar as escolas privadas os Estados vizinhos se intrometeriam na educação das suas minorias 

presentes noutros países. Cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 175. 

131 Artigo 7.º do Tratados das minorias da Polónia. 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_64/01_Ecoles_minoritaires_Avis_consultatif.pdf
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de facto que os outros cidadãos polacos. Em particular, deviam ter o mesmo direito de estabelecer, 

gerir e controlar, a seu custo, as suas instituições de caridade, religiosas e sociais, escolas e outros 

estabelecimentos de ensino, com o direito neles usar sua própria língua e exercer sua religião 

livremente. Este artigo era reforçado pelo segundo parágrafo do artigo 9.º que dispunha no sentido 

de que, em cidades ou bairros onde havia uma proporção considerável de cidadãos polacos que 

pertencem a minorias raciais, religiosas ou linguísticas, a estas minorias, deveria ser assegurada 

uma participação equitativa no gozo e aplicação de fundos públicos do Estado, orçamentos 

municipais ou outras, com fins educativos, religiosos ou de caridade. André Mandelstam salientava 

que à primeira vista, os beneficiários desta disposição pareciam ser as minorias, enquanto pessoas 

morais, mas que esta visão é errónea. O termo minorias surgiria como abreviatura para o termo 

―pessoas ou instituições minoritárias‖132. 

É seguro afirmar que os Tratados previam direitos para as minorias, mas, uma questão 

totalmente diferente era a previsão dos seus deveres. Os Tratados nada dispunham quanto a estes, 

constituindo uma grande lacuna que deixava em aberto a questão de saber se as minorias tinham 

obrigações para com os Estados nos quais viviam. Esta questão foi debatida, nomeadamente na 

Terceira Assembleia da Sociedade das Nações de 21 de Setembro de 1922133, onde foram 

adoptadas duas resoluções sobre os deveres das minorias que contemplavam o dever de 

cooperação e o dever de lealdade à nação a que pertenciam. O problema residia no facto da 

resolução não possuir alcance jurídico ou estar garantida pela Sociedade das Nações. O próprio 

Conselho rejeitou a tese assimilacionista por ser contra a própria existência dos tratados das 

minorias, o que não significa, como especificou, que as minorias não deviam comportar-se como 

cidadãos fies e leais. 

 

1.2.3. Garantias de Protecção 

 

1.2.3.1. Garantia Constitucional 

 

                                                           
132 André MANDELSTAM – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 126. 

133 Foi discutido igualmente na sessão do Conselho de 10 de Junho de 1925 aquando do tratamento da questão das minorias na Lituânia; 

e a 5 de Junho de 1928 aquando do tratamento da questão das propriedades albanesas na Grécia. Para um maior desenvolvimento, cf. André 

MANDELSTAM – La Protection International des Minorités, op. cit., pp. 137-147. 
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No espírito dos tratados, os Estados comprometeram-se a implementar certas 

determinações constitucionais e a abster-se de certos actos contrários a este espírito. Neste cenário, 

o Direito Internacional impunha-se aos Estados como primordial, prevalecendo as suas regras sobre 

a ordem interna, não podendo esta opor-se à execução das obrigações internacionalmente 

assumidas. Neste sentido, as estipulações presentes nos tratados revestiam uma força superior às 

regras nacionais, pelo que, em caso de conflito, prevaleceriam as regras internacionais. No que 

respeita às minorias, os tratados fixavam a margem de discricionariedade dos Estados obrigados. 

Arthur de Balogh refere que os autores dos tratados agiram sabiamente ao impor aos Estados 

signatários o dever de incorporar as disposições dos tratados nas suas constituições134, isso percebe-

se facilmente, uma vez que, a Constituição é a grundnorm prevalecendo sobre as leis ordinárias135.  

O problema residia, no facto da maior parte dos Estados não ter cumprido com esta 

obrigação, o que permitiu que estes pudessem legislar de forma contrária ao estipulado nos 

tratados. Desta forma, a Constituição não prevalecia contra estas. Ainda assim, a acção dos órgãos 

administrativos não podia estar em contradição com as disposições dos tratados, nem as decisões 

do poder judicial que, se decidisse com base em regras jurídicas contrárias ao direito internacional, 

não teriam valor.  

A plena garantia constitucional dependia da obrigação dos Estados em reconhecer as 

estipulações dos Tratados sobre as minorias como leis fundamentais, como parte integrante das 

suas Constituições, algo que a grande maioria dos Estados obrigados não concretizou. 

 

1.2.3.2. Garantia Internacional 

 

Como referido num momento anterior, encontrava-se prevista a integração das disposições 

relativas à protecção das minorias pelas constituições dos Estados obrigados, para que estas 

tivessem força de lei constitucional e, desde logo, o respeito dos demais regulamentos internos. Ao 

não ter força de lei constitucional, não existe nenhuma garantia no direito nacional de que as regras 

aplicadas internamente estariam de acordo com as disposições dos tratados. Por isso, a garantia de 

                                                           
134 Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 195. 

135 A Constituição Checoslovaca contemplou disposições relativamente à protecção das minorias étnicas, de religião e raça complementada 

pela lei constitucional de 29 de Fevereiro de 1920 relativa ao uso de outras línguas, cf. Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, 

op. cit., p. 196. 
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que estes Estados cumpririam com o que acordaram nos tratados, para assim manter a paz, residia 

na estipulação de que as obrigações de carácter internacional, resultantes dos tratados, seriam 

colocadas sob a garantia da Sociedade das Nações136. O Relatório Tittoni ressaltou que esta 

estipulação significava que a Sociedade devia assegurar-se de que as disposições relativas à 

protecção das minorias seriam constantemente executadas137. 

Decorre dos tratados, que a Sociedade das Nações garantiria que os Estados cumprissem 

com as disposições protectoras das minorias constantes dos tratados e que, caso verificasse 

alguma infracção, as medidas necessárias seriam adoptadas. Os órgãos garantes seriam pois o 

Conselho, apoiado pelo Tribunal Permanente de Justiça Internacional, cabendo aos membros do 

Conselho, e só a estes138, o direito, e o dever, de chamar a atenção do Conselho para qualquer 

infracção ou o perigo de infracção de uma obrigação, provocando assim a intervenção do 

Conselho139. Na análise da questão suscitada, o Conselho podia interpretar o tratado, assistido pelo 

Tribunal, caso solicitasse um parecer consultivo, porém, este órgão não tinha a faculdade de criar 

direito. 

Temos portanto que o Tribunal exercia funções consultivas, cabendo ao Conselho eleger as 

medidas mais apropriadas a tomar em cada caso. Resulta daqui, pois, que, não sendo um órgão 

judicial, as medidas a executar perante uma violação não eram juridicamente vinculativas. O papel 

do Conselho era meramente conciliador restando-lhe apenas a ameaça ao Estado que, em caso de 

incumprimento de uma ou mais disposições dos tratados protectores das minorias, não 

modificando a sua actuação, seria excluído da Sociedade das Nações.  

                                                           
136 No tratado das Minorias da Polónia esta estipulação encontra-se no artigo 12.º no primeiro parágrafo. ―Poland agrees that the 

stipulations in the foregoing Articles, so far as they affect persons belonging to racial, religious or linguistic minorities, constitute obligations of 

international concern and shall be placed under the guarantee of the League of Nations‖. 

137 Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 208. A protecção conferida pela Sociedade das Nações 

contemplava, pois, a violação das obrigações relativas às minorias. Contudo, há disposições nos tratados que também dizem respeito a pessoas que 

não são membros de uma minoria, ou seja, potenciais prejudicados por um tratamento desfavorável. Perante este facto, de haver contemplados mas 

não uma garantia para todos, foi necessário colocar sob a alçada da Sociedade das Nações todas as disposições dos tratados que previam direitos de 

pessoas não pertencentes a uma minoria. Caso o Estado estivesse em desacordo com a opinião do Conselho, o assunto era submetido ao Tribunal 

Permanente de Justiça Internacional. 

138 Resolução do Conselho de 22 Outubro de 1920: ―La compétence du Conseil à s‘occuper de la question surgit seulement si un de ses 

membres signale à son attention l‘infraction ou le danger d‘infraction‖. Cf. Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 

213. 

139 Não se encontrava, no entanto, prevista a forma que deveria assumir a comunicação da infracção ou do risco de infracção de uma ou 

mais obrigações previstas pelos tratados. 
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Aludiu-se ao facto dos tratados contemplarem apenas o direito dos membros do Conselho a 

denunciar infracções ou o perigo de infracção das obrigações relativas à protecção das minorias o 

que por exclusão de ideias, não contempla a possibilidade das minorias se dirigirem ao Conselho 

com queixas de eventuais infracções. Este facto era de particular importância na hora de aplicar a 

garantia concedida pela Sociedade das Nações, pelo que, teve de se encontrar uma forma de ser 

possível às minorias reivindicar junto do Conselho, o cumprimento da obrigação por parte do Estado 

obrigado pelo tratado. Esta situação, colocou a questão de se saber se o Conselho teria 

competência para desenvolver normativamente um procedimento para as minorias intercederem 

junto deste, quando tal mecanismo não estava previsto nos tratados e se para tal era necessário o 

consentimento dos Estados obrigados. 

Por tal facto, um comité de juristas foi encarregue de estudar o problema, que num informe 

datado de 6 de Março de 1929 apoiou a capacidade normativa do Conselho para regular o 

procedimento sem o consentimento dos Estados, sempre que não supusesse uma inovação no que 

respeitava aos tratados. O Conselho não tinha, como já foi afirmado, a capacidade de criar direito 

apenas de desenvolver direito pré-existente, tendo considerado que o direito de petição individual 

deveria ser considerado um suplemento ao regulamento interno do Conselho140. 

A petição minoritária, que não exigia que fossem esgotados os meios internos de recurso 

para ser interposta, deveria ter por objecto um direito garantido pelos tratados141, podendo o 

peticionário ser uma pessoa física ou um grupo de pessoas, nunca podendo provir de fonte 

anónima ou mal estabelecida, podendo a petição estar assinada por uma pessoa, ou mais, não 

tendo a petição de ser depositada por intermédio do Governo do Estado, dos quais são nacionais 

o(s) peticionário(s)142. Os Estados membro do Conselho poderiam-se substituir às minorias no 

sentido de denunciarem a infracção, ou o perigo de infracção, caso não houvesse uma petição 

minoritária. Abre-se, a partir de agora, uma possibilidade aos Estados, que não estão representados 

                                                           
140 Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 222. 

141 Devia visar que o direito fosse estabelecido na realidade e não perseguir a ruptura dos laços com o Estado, cf. Arthur de BALOGH – La 

Protection International des Minorités, op. cit., p. 227. 

142 O(s) peticionário(s) não deveria ser alvo de perseguição pelo Estado denunciado, neste sentido se direccionou a intervenção de M. 

Chamberlain na Sessão Do Conselho, 10 de Junho de 1925: ―Il y a là une question qui touche au droit qu‘ont les minorités, placées sous la 

sauvegarde du Conseil, de faire librement appel à celui-ci, et le Conseil veillera jalousement à ce qu‘aucun gouvernement ne prenne des mesures 

susceptibles d‘empêcher une minorité d‘adresser des réclamations justifiées à la Société des Nations… Le Conseil doit réserver jalousement sont droit 

de recevoir une pétition d‘une minorité qui se juge molestée‖. Cf. Arthur de BALOGH – La Protection International des Minorités, op. cit., p. 227. 
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no Conselho, de agir de acordo com o artigo 11.º, segundo parágrafo, do Pacto da Sociedade das 

Nações143. 

A petição não tinha como efeito jurídico, levar a questão automaticamente ao Conselho. 

Esta consubstanciava um informe a ser averiguado pelo Secretário-geral que efectuava um exame 

preliminar na Secção das Minorias onde seria verificado se a petição respondia, ou não, às 

prescrições. Caso fosse considerada admissível, este informava as condições de recepção das 

petições das minorias144 e o Estado em causa teria o direito de réplica para se opor ao objectado. 

Caso o fizesse, o Secretário-geral transmitiria a questão ao Presidente do Conselho que poderia 

recorrer a dois outros membros para examinar a questão. 

Perante o perigo de não se poder discernir a análise objectiva feita da petição, caso fosse 

examinada apenas por um membro, na reunião de Outubro de 1920 foi sugerida, pelo 

representante do Império Britânico e pelo representante do Reino da Bélgica, a criação de um 

Comité de três, tendo sido aprovada como regra procedimental.  

Para garantir a sua imparcialidade, foi adoptada uma Resolução, a 19 de Junho de 1925, 

mediante a qual, se excluía a possibilidade de ser designado, pelo Presidente do Conselho, como 

membros do Comité: os representantes dos Estados a que pertencesse a minoria em questão, 

Estados vizinhos ou Estados em que a maioria da população pertencesse, do ponto de vista étnico, 

ao mesmo povo que essas pessoas145. O Comité era assistido pela Secção de Minorias e poderia 

solicitar informações adicionais aos Estados, verbalmente ou através da Secção. 

De acordo com a Resolução de 5 de Setembro de 1923, o objecto exclusivo desse Comité 

era o de constatar se devia haver lugar à intervenção do Conselho146. Na prática, a actuação do 

Comité evoluiu naturalmente para uma outra função – a de conciliador das vias de resolução com o 

auxílio da Secção das Minorias juntos da Sociedade das Nações e dos Estados obrigados. O 

problema residia no facto desta função não estar previamente prevista, pelo que foi esclarecido que 

o Conselho conservava o pleno direito de actuar e que o Comité empreendia negociações oficiais 

                                                           
143 ―It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any 

circumstance whatever affecting international relations which threaten to disturb international peace or the good understanding between nations upon 

which peace depends‖. 

144 Presentes na resolução do Conselho de 5 de Setembro de 1923. 

145 Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 203. 

146 Uma característica do tratamento das petições era a confidencialidade de todo o processo para evitar que o sistema fosse usado para 

desprestigiar os Estados, para evitar maiores confusões entre a minoria em causa e a maioria do Estado e para ser mais fácil chegar a um acordo 

com o Estado em questão. 
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com os Estados num espírito de cooperação, tentando chegar a uma resolução amistosa147. Caso 

não fosse possível uma resolução pela via amigável, inscrevia-se a questão na ordem do dia do 

Conselho. Caso tivesse optado por não inscrever a petição, a decisão era comunicada aos outros 

membros do Conselho a título informativo. 

 

1.2.4. Da Sociedade das Nações à Organização das Nações Unidas 

 

O sistema de protecção edificado pela Sociedade das Nações entrou numa espiral 

descendente com a denúncia do Tratado das Minorias pela Polónia, facto que ocorreu sem grande 

contestação. Os Estados fizeram de tudo para minimizar a aplicação dos tratados, iludindo no 

cumprimento das suas obrigações, foi o caso, por exemplo, da Polónia que adoptou uma posição 

defensiva interpretando restritivamente as suas obrigações; e minorias tentaram sair favorecidas na 

política externa, foi o caso da Hungria e Bulgária que tentaram usar o regime para favorecer a 

mudança de fronteiras148. O standard duplo contemplado pelo sistema instituído pela Sociedade das 

Nações, não ajudou, fazendo com que se instalasse um mal-estar generalizado sendo exigido a 

generalização do sistema ou a sua abolição. Os Estados membros da Sociedade das Nações, 

enquanto sujeitos adjudicados à característica de obrigados, por contraposição aos que não o eram, 

sentiam-se, de certa forma, ofendidos pelas obrigações que tinham de assumir perante a 

comunidade internacional o que culminou numa cooperação débil associada a um reconhecimento, 

sempre que possível, restrito, ou inexistente, dos direitos das minorias prescritos pelos tratados. 

Especialmente depois da ascensão de Hitler, os sentimentos mais destrutivos foram 

despertados nas minorias inflamadas pela propaganda emanada de Estados como a Alemanha, 

Áustria, Hungria e Bulgária que desejavam a revisão do Tratado de Versalhes149. A Alemanha juntou-

se à Sociedade das Nações em 1926 para aumentar a sua influência junto das minorias alemãs 

espalhadas pela Europa150, promovendo a criação de movimentos minoritários revisionistas e 

                                                           
147 Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖, op. cit., p. 204. O Comité devido 

à natureza das situações que tratava, evitava nos seus Informes relevar que havia sido cometida uma (possível) infracção. 

148 O Governo húngaro promovia junto das minorias húngaras na Roménia para que estas submetessem petições. 

149 Patrick THORNBERRY – International Law and the Rights of Minorities, op. cit., p. 47. 

150 Nesse mesmo ano, Stressman, esquecendo-se do sentido dos tratados de minorias declarou que a Alemanha era a única protectora de 

todas as minorias alemãs no mundo. cf. Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA – ―La Protección de las Minorías en el Derecho Internacional General…‖,  op. 

cit., p. 214. 
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separatistas que, procurando a sua anexação à Alemanha, criavam tensões entre os Estados e as 

minorias. A liga alemã no estrangeiro ganhava cada vez mais força, enquanto prosseguia o seu 

objectivo de manter vivos os ressentimentos surgidos dos tratados de paz.  

A situação, insustentável, entra em ruptura e a 1 de Setembro de 1939 a Sociedade das 

Nações falha o seu propósito com o início da Segunda Guerra Mundial perpetrada pela Alemanha 

nazi de Hitler. A Sociedade das Nações é dissolvida, passando a responsabilidade para a recém-

criada Organização das Nações Unidas a 18 de Abril de 1946. 

Segundo Arthur Bagley, não é justo decretar o fracasso do sistema da Sociedade das 

Nações, independentemente das condições internacionais gerais da época. O sistema de protecção 

das minorias era uma parte da estrutura estabelecida em Paris e, inevitavelmente, dependia do 

estado geral da ordem e relações internacionais. Quando essa ordem se desintegrou, o sistema 

colapsou com ele. O tempo entre guerras foi um período de retrocesso em que ditaduras 

substituíram-se às democracias, o ódio e a intolerância afloraram, o poder sobrepôs-se à razão e 

um nacionalismo apaixonado esmagou o desflorar da cooperação internacional. Que as minorias 

tenham de ter sofrido nesse ambiente era inevitável151.   

 

1.3. A protecção das minorias e minorias religiosas no sistema da O.N.U. 

 

O sistema de protecção das minorias desenvolvido pela Sociedade das Nações haveria de 

ficar sem efeito por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Neste momento, a opinião no que 

concerne às identidades colectivas é bastante negativa, uma vez que, as atrocidades cometidas 

durante este conflito tinham na sua base as ideias de nação e raça. Não obstante, este evento fez 

com que a questão dos direitos humanos estivesse presente na conferência de S. Francisco, ou 

seja, operou como catalisador para o reconhecimento no plano internacional dos direitos 

humanos152. 

A Carta das Nações Unidas, assinada a 26 de Junho de 1945 em S. Francisco, reafirmava 

a fé nos direitos fundamentais dos homens sem distinção de raça, sexo, religião ou língua (princípio 

                                                           
151 Patrick THORNBERRY – International Law and the Rights of Minorities, op. cit., p. 48. 

152 Para Manfred Nowak o reconhecimento dos direitos humanos que é feito na Declaração Universal dos Direitos do Homem só se pode 

entender como reacção às atrocidades perpetradas pelo governo nazi e o seu ataque absoluto aos direitos humanos e à dignidade humana. Cf. Jaime 

ORAÁ, Felipe GÓMEZ ISA – La Declaración Universal de Derechos Humanos, Bilbao, Universidad de Bilbao, 2008, p. 31. 



50 
 

da não discriminação), e na dignidade da pessoa humana153. Apesar dos valores prescritos, tal como 

o Pacto da Sociedade das Nações, a Carta não contempla disposições específicas quanto à 

protecção das minorias, ainda que preveja a promoção de estudos e recomendações, enquanto 

funções da Assembleia Geral, que fomentem a implementação e promovam a efectividade dos 

direitos do homem e das liberdades fundamentais, por parte de todos os povos, sem distinção de 

raça, sexo, língua ou religião (artigo 13.º, n.º 1, b)), aspirando, deste modo, à promoção do respeito 

universal e efectivo dos direitos dos homens e das liberdades fundamentais (artigo 55.º, c)). Para o 

efeito, todos os Estados–parte comprometem-se a cooperar, agindo em conjunto ou separadamente 

(artigo 56.º)154. Neste sentido, a Carta prevê, inclusivamente, no seu capítulo X, a criação do 

Conselho Económico e Social que, de entre outras funções, poderá fazer recomendações 

destinadas a assegurar o respeito efectivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais 

(artigo 62.º, n.º 2) e criar uma comissão de direitos humanos (artigo 68.º).  

Apesar de contemplar a promoção dos direitos humanos e o exercício efectivo dos direitos 

fundamentais, alicerçado no princípio de não discriminação, a Carta escusou-se de fazer referência 

directa às minorias. Ainda assim, a inclusão da referência aos direitos humanos na Carta, mudou os 

parâmetros do debate sobre estes direitos e introduziu novos princípios na política mundial e no 

Direito Internacional155. 

 

1.3.1. Carta Internacional dos Direitos Humanos (International Bill of Human Rights) 

 

A Carta Internacional dos Direitos Humanos não é um documento, mas sim o resultado da 

composição de três instrumentos distintos: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto 

Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais e pelo Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e os seus dois protocolos facultativos. A comissão preparatória da 

                                                           
153 Na Conferência de S. Francisco foi proposta a inclusão na Carta de uma Declaração de Direitos Humanos contudo esta não colheu o 

consenso uma vez que, nesse momento muitos países tinham problemas internos, como era o caso dos Estados Unidos da América que se via a 

braços com a discriminação racial ou a União Soviética que mantinha os seus Gulag (campos de trabalho forçado para criminosos, presos políticos e 

quem mais se opusesse ao regime); de igual modo havia outros assuntos proeminentes em agenda pelo que elaborar uma Declaração teria sido 

muito difícil para além de que se queria evitar o isolamento internacional dos Estados Unidos da América. Cf. Jaime ORAÁ, Felipe GÓMEZ ISA – La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit., pp. 33-34. 

154 A Carta é também aplicável às colónias/territórios sob domínio, sendo uma das finalidades do regime internacional de tutela a 

promoção dos direitos do homem e liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião (artigo 76.º, c)). 

155 Jaime ORAÁ, Felipe GÓMEZ ISA – La Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit., p. 39. 
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Organização das Nações Unidas, que se reuniu após a última sessão da Conferência de S. 

Francisco, recomendou ao Conselho Económico e Social que criasse, dentro das competências 

conferidas pelo artigo 68.º da Carta das Nações Unidas, uma Comissão para a protecção dos 

direitos humanos, o que veio a acontecer em 1946, com a criação da Comissão dos Direitos 

Humanos156. 

 Perante a recusa em incluir uma Declaração de Direitos Humanos na Carta de S. Francisco, 

foi proposto que, uma vez criada a Organização das Nações Unidas, fosse elaborada uma 

Declaração de Direitos do Homem. A Comissão, encarregue de redigir a Carta, recebeu bem a ideia 

mas devido à falta de tempo na Conferência, não foi possível redigir tal Declaração de Direitos. Uma 

vez formada, a Organização das Nações Unidas poderia proceder à consideração da sugestão157. 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem é votada a 10 de Dezembro de 1948 no 

Palais de Chaillot, em Paris, com quarenta e oito votos favoráveis, nenhum contra e oito 

abstenções. O primeiro problema enfrentado pela Comissão dos Direitos Humanos, aquando da sua 

constituição em Fevereiro de 1946, prendia-se com a génese da própria tarefa que esta tinha em 

mãos. A Comissão tinha de elaborar um documento que protegesse os direitos humanos e, ao 

mesmo tempo, fosse juridicamente vinculante para todos os Estados, definindo as suas obrigações 

e harmonizar, com êxito, estas exigências numa redacção que fosse do agrado da maior parte dos 

Estados. É pois, muito cedo que decidem, para conseguir chegar a um acordo, elaborar, em 

primeiro lugar, um instrumento onde constassem os direitos humanos de maior relevância, um 

texto de carácter ―declarativo-programático‖158, e posteriormente elaborar-se-ia um tratado onde 

constassem as obrigações dos Estados, documento relativamente ao qual seria mais difícil chegar a 

um consenso.    

                                                           
156 O.N.U. – Direitos Humanos: A Carta Internacional dos Direitos Humanos, Ficha Informativa n.º 2, Rev. I, Comissão Nacional para as 

Comemorações do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem e Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de 

Direitos Humanos, Gabinete de Documentação e Direito Comparado Procuradoria-Geral da República, 2001, p. 3. 

157 At the United Nations Conference on International Organization, held at San Francisco in 1945, some representatives suggested that the 

United Nations Charter should contain a bill of rights. Committee I/1 of the Conference, which was charged with the task of considering the Preamble, 

Purposes and Principles of the Charter, received the idea with sympathy, but  decided that "the  present Conference, if only for  lack of time,  could not 

proceed  to  realize such a draft in an  international contract. The Organization, once formed, could better proceed to consider the suggestion and to 

deal effectively with it through a special commission or by some other method.  The Committee recommends that the General Assembly consider the 

proposal and give it effect‖. Cf. ONU - United Nations Yearbook 1948, Chapter V., Social, Humanitarian and Cultural Questions; Section A, Human 

Rights, p. 524.  

158 Jaime ORAÁ, Felipe GÓMEZ ISA – La Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit., p. 42. 
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O segundo problema que se colocou, foi quanto à forma que este instrumento deveria 

assumir, se deveria ser uma Declaração, sem pleno valor jurídico vinculante para os Estados, ou um 

Pacto com força obrigatória internacional. As opiniões neste ponto dividiram-se e a opção pela 

forma de Declaração, nas palavras de Antonio Cassese, supôs uma vitória, ainda que não na 

totalidade, de toda a humanidade159. 

Quando se decide escrever a Declaração é criado, dentro da Comissão dos Direitos 

Humanos, um Comité (Comissão Nuclear) que inicialmente era composto por Eleanor Roosevelt 

(Estados Unidos da América), Charles Malik (Líbano) e Pen-Chung Chang (China) apoiados por John 

Humphrey - director do secretariado dos direitos humanos das Nações Unidas. Chegando à 

conclusão de que não conseguem chegar a um entendimento, encarregam John Humphrey da 

tarefa de elaborar um rascunho160. Este rascunho posteriormente foi revisto por René Cassin 

(França), responsável pela segunda versão161.  

A Declaração, ainda que tenha sido adoptada como uma resolução da Assembleia Geral, e 

não crie obrigações jurídicas vinculativas, tem uma importância especial. Este é um instrumento 

solene que se utiliza em casos muito especiais - quando se formulam princípios que têm grande 

importância e um valor duradouro162. É logo no preâmbulo da Declaração que encontramos as 

                                                           
159 Antonio CASSESE - I Diritti umani nel mondo contemporaneo, tradução espanhola Atilio Pentimalli Melacrino e Blanca Ribera de 

Madariaga, Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Barcelona, Ariel, 1993, p. 53. 

160 ―While sipping tea in Mrs. Roosevelt‘s Washington Square apartment, Dr. Pen-chun Chang of China, vice chairman of the commission, 

whose country was engaged in ferocious civil war, Charles Malik of Lebanon, the rapporteur, and John Humphrey realized that they would not be able 

to agree on a working draft of a declaration of rights, so far apart were they philosophically. Instead they assigned to Humphrey the task of preparing a 

draft‖, cf. James MacGregor BURNS, Susan DUNN – The three Roosevelts: Patrician Leaders who transformed America, Nova Iorque, Grove Press, 

2001, p. 522. 

161 A versão de René Cassin foi alvo de discussão na terceira sessão da Comissão dos Direitos Humanos. Uma vez aprovada, foi 

transmitida ao Conselho Económico e Social (ECOSOC) que por sua vez apresentou o projecto à Assembleia Geral das Nações Unidas que envia o 

mesmo para exame da Comissão para os Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais que recomenda a sua aprovação á Assembleia Geral. Cf. Jaime 

ORAÁ, Felipe GÓMEZ ISA – La Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit., pp. 47- 48. 

162 ―[T]he Secretariat was requested by the Commission to give an opinion regarding the difference between a declaration and a 

recommendation, as far as the legal implications were concerned. In response to this request the Office of Legal Affairs of the Secretariat submitted to 

the Commission a memorandum on the use of the terms «declaration» and «recommendation» (E/CN.4/L.610), which contained the following 

paragraphs: «3. In United Nations practice, a «declaration» is a formal and solemn instrument, suitable for rare occasions when principles of great and 

lasting importance are being enunciated, such as the Declaration of Human Rights. A recommendation is less formal» 4. Apart from the distinction just 

indicated, there is probably no difference between a «recommendation» and a «declaration» in United Nations practice as far as strict legal principle is 

concerned.  A «declaration» or a «recommendation» is adopted by resolution of a United Nations organ. As such it cannot be made blinding upon 

Member States, in the sense that a treaty or convention is blinding upon the parties to it, purely by the device of terming it a «declaration» rather than 

a «recommendation». However, in view of the greater solemnity and significance of a «declaration», it may be considered to impart, on behalf of the 

organ adopting it, a strong expectation that Members of the international community will abide by it. Consequently, in so far as the expectation is 

gradually justified by State practice, a declaration may by custom become recognized as laying down rules binding upon States. 5. In conclusion, it 
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directrizes que vão guiar todo o texto, estando consagrada a dignidade da pessoa humana como o 

primeiro fundamento dos direitos humanos, princípio este reafirmado no artigo 1º da Declaração163 e 

pressuposto de uma existência digna (artigo 22.º164). O artigo 1.º da Declaração é reforçado pelo 

artigo 2.º que institui um ampliado princípio de não discriminação. Estes artigos, tal como outros 

que se lhes seguem têm implícito, na forma em como foram redigidos, a lembrança das atrocidades 

cometidas no decorrer da Segunda Guerra Mundial165. Contudo, apesar desta consideração, o 

carácter dos artigos é marcantemente individualista não incorporando a Declaração nenhuma 

referência às minorias, ausência explicada pela resolução 217 C (III), adoptada pela Assembleia 

Geral na sua 3.ª sessão, onde se considerou que, apesar de não poderem ficar alheios ao destino 

das minorias, devido à complexidade do tema, não iria ser tratado no texto da Declaração166. Em 

1952, com a aprovação da resolução 532 B (VI) de 4 de Fevereiro, a Assembleia Geral considera 

que a prevenção da discriminação e a protecção das minorias constituíam aspectos importantes do 

trabalho da Organização167. 

                                                                                                                                                                                
may be said that in United Nations practice, a «declaration» is a solemn instrument resorted to only in very rare cases relating to matters of major and 

lasting importance where maximum compliance is expected", cf. Commission on Human Rights – Report on the eighteen session (19 March – 14 

April 1962), Economic Social Council, Official Records: Thirty-fourth session, supplement n. º 8, United Nations, 1962, aspas no original. 

163 ―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‖. 

164  ―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‖. 

165 ―Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a actos de barbárie que revoltam a 

consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, 

foi proclamado como a mais alta inspiração do homem‖. 

166 ―The General Assembly,  

Considering that the United Nations cannot remain indifferent to the fate of minorities, 

Considering that it is difficult to adopt a uniform solution of this complex and delicate question, which has special aspects in each State in 

which it arises, 

Considering the universal character of the Declaration of Human Rights, 

Decides not to deal in a specific provision with the question of minorities in the text of this Declaration; 

Refers to the Economic and Social Council the texts submitted by the delegations of the Union of Soviet Socialist Republics, Yugoslavia and 

Denmark on this subject contained in document A/C.3/307/Rev.2, and requests the Council to ask the Commission on Human Rights and the Sub-

Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities to make a thorough study of the problem of minorities, in order that 

the United Nations may be able to take effective measures for the protection of racial, national, religious or linguistic minorities.‖, cf. Resolution 217 C 

(III), December 10th, 1948, Fate of Minorities.  

167 ―[The] prevention of discrimination and the protection of minorities are two of the most important branches of the positive work 

undertaken by the United Nations‖, cf. Resolução 532 B (VI) de 4 de Fevereiro de 1952 da Assembleia Geral. 
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Entre as funções da Comissão dos Direitos Humanos, estabelecidas pela resolução 5 (1) de 

16 de Fevereiro, de 1946 do Conselho Económico e Social, fica estabelecida a submissão de 

propostas e recomendações em relação à protecção das minorias168. A Comissão estabeleceu, 

pouco depois, sob a autoridade da resolução 9 (II) de 21 de Junho, de 1946 do Conselho 

Económico e Social, a Subcomissão para a prevenção da discriminação e protecção das minorias, 

cujo nome foi posteriormente alterado para Subcomissão para a promoção e protecção dos Direitos 

Humanos, que deveria fazer recomendações à Comissão sobre as questões suscitadas no âmbito 

da protecção das minorias169 que, por sua vez, podia peticionar ao Secretário-geral a elaboração de 

relatórios relativos a vários problemas da protecção das minorias170. 

Apesar da falta de regulamentação para a protecção das minorias no plano internacional, 

tratados foram firmados para cobrir esta deficiência e obrigar os Estados a que pertenciam as 

minorias. Foi o caso dos Tratados de Paz firmados a 10 de Fevereiro de 1947 entre Bulgária, 

                                                           
168 ―Establishes a Commission on Human Rights. 2. The work of the Commission shall be directed towards submitting proposals, 

recommendations and reports to the Council regarding: … (c) The protection of minorities‖, cf. Resolução 5 (1) de 16 de Fevereiro de 1946 do 

Conselho Económico e Social. 

169 ―[9.] Sub-Commission on Protection of Minorities (a) The Commission on Human Rights is empowered to establish a Sub-Commission 

on the Protection of Minorities. (b) Unless the Commission otherwise decides, the function of the Sub-Commission shall be, in the first instance, to 

examine what provisions should be adopted in the definition of the principles which are to be applied in the field of protection of minorities, and to deal 

with the urgent problems in this field by making recommendations to the Commission‖, cf. Resolução 9 (II), 21 de Junho de 1946 do Conselho 

Económico e Social.  

170 O Secretário-geral tem-se vindo a ocupar da problemática dos direitos humanos. A sua actividade pode enquadrar-se no quadro da 

assistência técnica, elaborando diversos memorandos e estudos, tanto sobre a protecção das minorias como sobre liberdade religiosa e não 

discriminação, especialmente desde a perspectiva recompiladora das normas e práticas existentes tanto a nível nacional como internacional. No que 

respeita às minorias podemos destacar a seguinte documentação: Doc. E/CN.4/367 e Add.1 (Study of the Legal Validity of the Undertakings 

Concerning Minorities), Doc. E/CN.4/Sub.2/6 (La protection international des minorités sous le régime de la Société des Nations), Doc. 

E/CN.4/sub.2/8 (Définition des expression ―lute contre les mesures discriminatoires‖ et ―protection des minorités‖); Doc. E/CN.4/Sub.2/80 

(Contribution que peut apporter la Conventions pour la prévention et la répression du crime de génocide à la lute contre les mesures discriminatoires 

et à la protection des minorités), Docs. E/CN.4Sub.2/81, E/CN.4/Sub.2/83, E/CN.4/Sub.2/84 e E/CN.4/Sub.2/86 (Travaux des organes de 

l‘Organisation des Nations Unies qui se rapportent au domaine de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités), Doc. 

E/CN.4/Sub.2/85 (Memorandum ―Definition and Classification of Minorities‖), Doc. E/CN.4/Sub.2/133 (Memorandum ―Treaties and International 

Instruments Concerning the Protection of Minorities (1919-1951)‖), Doc. E/CN.4/Sub.2/194 (Nota sobre as actividades das Nações Unidas 

relacionadas com a protecção das minorias),  Doc. E/CN.4/Sub.2/L.45 (Actividades das Nações Unidas relacionadas com a protecção das minorias), 

Doc. E/CN.4/Sub.2/214/Rev.1 (Compilação de textos de instrumentos  internacionais e medidas análogas de carácter internacional que são de 

interesse contemporâneo e que prevêem disposições especiais de protecção a grupos étnicos, religiosos ou linguísticos preparada de acordo com o 

disposto na resolução 4 (XIV) da Subcomissão), Doc. E/CN.4/Sub.2/L.735 (Nota que contem as disposições relativas aos direitos das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas que figuram nos instrumentos internacionais), Doc. E/CN.4/Sub.2/1995/33 

(Informe sobre possíveis medidas para facilitar a solução pacífica e construtiva dos problemas em que intervêm minorias preparado em conformidade 

com a resolução 1994/4 da Subcomissão), cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas:…, 

op. cit., pp. 110-111. 
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Finlândia, Hungria, Itália e Roménia em que os países se comprometeram a tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a todos, nos seus territórios, o pleno exercício dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais sem distinção por motivo de raça, sexo, idioma ou religião; do 

acordo entre o Paquistão e a Índia, de 8 de Abril de 1950, pelo que se comprometem a garantir às 

minorias existentes nos seus territórios, igualdade cívica sem distinção por motivos de religião e o 

respeito absoluto pela vida, cultura, bens, dignidade pessoal, liberdade de circulação, liberdade de 

ocupação, palavra e cultos, com respeito pela lei e os bons costumes, estando previsto a criação de 

comissões de minorias como mecanismo de cumprimento do acordo; do acordo entre o Reino 

Unido e Singapura onde foram adoptadas disposições específicas para proteger os interesses dos 

malaios e das minorias em Singapura; para além de declarações unilaterais da República Federal 

da Alemanha e da Dinamarca, aos respectivos Parlamentos, acerca das minorias dinamarquesas e 

alemãs nos seus respectivos países, sobre a criação de escolas, uso do idioma e o direito a cultivar 

vínculos religiosos e culturais com a Dinamarca e a Republica Federal Alemã respectivamente171.  

 

1.3.2. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966 

 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) constitui, junto com o Pacto 

Internacional sobre Direitos Económicos Sociais e Culturais, a segunda etapa da Carta Internacional 

de Direitos Humanos, havendo sido adoptado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 10 de 

Dezembro de 1966. 

Originalmente, pretendia-se adoptar um único Pacto contudo, dissidências quanto ao que 

deveria ser o conteúdo do mesmo, resultou na adopção de dois Pactos. De um lado, os países 

ocidentais, com uma visão individualista dos direitos humanos, colocavam a tónica nos direitos civis 

e políticos; por outro lado, os países do bloco socialista acentuavam a importância dos direitos 

económicos, sociais e culturais172. Os dois pactos, apesar de reconhecerem direitos de natureza 

distinta, são interdependentes.  

                                                           
171 Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, Nações Unidas, Nova 

Iorque, 1979, pp. 30-31, párrs. 155-164. 

172 A estas duas posições juntou-se uma terceira dos Estados do 3.º mundo que consideravam importantes os direitos colectivos, direitos 

de solidariedade como o direito à livre determinação, direitos dos povos à soberania sobre os seus recursos naturais, direito ao desenvolvimento e á 

alimentação, cf. Julio AÑOVEROS TRIAS DE BES – ―El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Su vinculación con el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos‖, in  Enric R. Bartllet Castellà, María Dolores Bardajé Gálvez (eds) - Del Pacto Internacional de Derechos 
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O PIDCP, tem dois Protocolos Facultativos – o de 1966, que tem em vista, para melhor 

assegurar o cumprimento dos fins do Pacto, habilitar o Comité dos Direitos Humanos a receber e 

examinar denúncias de particulares que se considerem vítimas de uma violação dos direitos 

enunciados no Pacto173; e o de 1989 que tem em vista a abolição da pena de morte174. 

No seu artigo 1.º, o Pacto reconhece o direito à auto determinação de todos os povos, 

mesmo daqueles cujos territórios estão sob a responsabilidade administrativa de outros Estados-

parte, e é o primeiro instrumento a prever, especificamente, a protecção das minorias dos Estados-

parte, no seu artigo 27.º175. A redacção deste artigo foi considerada satisfatória, não deixando de 

reflectir o receio que a protecção das minorias ainda provocava em 1966, ao não conter qualquer 

referência às minorias nacionais, na forma como estava redigido na negativa e dirigindo-se 

especificamente às ―pessoas pertencentes a essas minorias‖176.  

 O estudo do artigo 27.º do PIDCP, feito pelo relator especial Francesco Capotorti, prendeu-

se com a dificuldade interpretativa inerente à formulação do artigo, que levantou vários problemas, 

                                                                                                                                                                                
Económicos, Sociales y Culturales a los Objetivos del Milenio, Seminario Permanente de Derechos Humanos Antonio Marzal, XII Sesión, Barcelona, 

Bosch, 2007, p. 26. 

173 Artigo 1.º do Protocolo Facultativo Referente ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966: ―Os Estados partes no 

Pacto que se tornem partes no presente Protocolo reconhecem que o Comité tem competência para receber e examinar comunicações provenientes 

de particulares sujeitos à sua jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação, por esses Estados Partes, de qualquer dos direitos enunciados no 

Pacto. O Comité não recebe nenhuma comunicação respeitante a um Estado Parte no Pacto que não seja parte no presente Protocolo‖. 

174 Artigo 1.º do Segundo Protocolo Adicional ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos com vista à Abolição da Pena de 

Morte de 1989: ‖Nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de um Estado Parte no presente Protocolo será executado. Os Estados Partes devem tomar as 

medidas adequadas para abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição‖. 

175 ―Nos Estados em que existam minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não devem ser 

privadas do direito de ter, em comum com os outros membros do seu grupo, a sua própria vida cultural, de professar e de praticar a sua própria 

religião ou de empregar a sua própria língua‖. 

176 Várias foram as propostas submetidas quanto a este artigo. O representante da União Soviética propôs ―The State shall ensure to 

national minorities the right to use their native tongue and to possess their national schools, libraries, museums and other cultural and educational 

institutions"; O representante da Jugoslávia submeteu a seguinte proposta: "Every person shall have the right to show freely his membership of an 

ethnic or linguistic group, to use without hindrance the name of his group, to learn the language of this group and to use it in public or private life, to 

be taught in this language, as well as the right to cultural development together with other members of this group, without being subjected on that 

account to any discrimination whatsoever, and particularly such discrimination as might deprive him of the rights enjoyed by other citizens of the same 

State" tendo, mais tarde feito uma emenda acrescentando: ―without being subjected on that account to any discrimination whatever, and particularly 

such discrimination as might deprive them of the rights enjoyed by other citizens of the same State"; O representante do Chile propôs a adição ao 

rascunho da Subcomissão "In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist". O representante do Uruguai sugeriu um segundo 

parágrafo ao rascunho apresentado pela Subcomissão "Such rights may not be interpreted as entitling any group settled in the territory of a State, 

particularly under the terms of its immigration laws, to form within that State separate communities which might impair its national unity or its 

security‖. Cf. E/CN. 4/Sub. 2/384/Add. 2.20, Maio, 1977, pp. 63-64. 
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de entre os quais, o mais importante, a definição do termo minoria177. No que concerne à 

titularidade dos direitos garantidos pelo artigo 27.º, Francesco Capotorti defende, apontando três 

razões para este facto, que ainda que seja usual empregar a expressão ―direito das minorias‖, os 

direitos constantes no artigo 27.º respeitam aos membros do grupo, requerendo o seu exercício, 

uma execução colectiva178. Contudo, a implementação destes direitos implica uma intervenção activa 

e sustentável dos Estados para garantir a observância do princípio da igualdade de pessoas 

pertencentes a minorias179.  

O Pacto instituiu um Comité dos Direitos Humanos180 devendo os Estados-parte, 

comprometem-se a apresentar-lhe relatórios sobre as medidas que houverem tomado dentro de um 

                                                           
177 Outros problemas relacionam-se com o significado da expressão ―minorias étnicas‖ por oposição a ―minorias raciais‖, o escopo da 

frase ―Naqueles estados em que existem minorias étnicas, religiosas e linguísticas‖, o porquê do artigo conferir direitos ao membro da minoria e não 

ao grupo e, por último, seria necessário determinar como o conceito de protecção das minorias difere do conceito de igualdade e não discriminação e, 

em resultado disto, o âmbito de aplicação do princípio constante no primeiro parágrafo do artigo 2.º e no artigo 26.º do PIDCP e do segundo 

parágrafo do artigo 2.º do PIDESC, cf. Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, 

op. cit., p. 34, párr. 195.    

178 Francesco Capotorti destaca que, embora a expressão ―direitos das minorias‖ seja usada na linguagem comum, o artigo 27.º confere - o direito de 

desfrutar de sua própria cultura, de praticar a sua própria religião e de usar sua própria língua – aos membros de um grupo minoritário. Para isto 

parece haver três razões. A primeira é histórica. No sistema de protecção das minorias estabelecido em 1919-1920, os direitos foram concedidos 

somente aos indivíduos. Ainda que se tenha desenvolvido uma teoria de uma personalidade internacional das minorias (principalmente devido ao 

facto de que o direito de petição foi concedida não apenas aos membros de grupos minoritários, mas também aos próprios grupos), os instrumentos 

tratados internacionais e outras relativas às minorias estavam preocupados expressamente com os direitos individuais - os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias. A segunda razão foi a necessidade de uma formulação coerente de diversas disposições do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos. Por fim, dotar as minorias com personalidade jurídica pode aumentar o rico de atrito entre eles e o Estado (razão política). 

Para além de que, a liberdade dos membros de uma minoria de optar entre a assimilação voluntária com a maioria e a preservação de suas próprias 

características distintas, pode ser desconsiderada pelos órgãos da entidade formada pelo grupo minoritário, devido à sua preocupação em preservar a 

unidade e a força do grupo. Mas ―[A]t the same time, it must be borne in mind that the rights in question will be exercised by their holders «in 

community with the other members of their group», as stated in article 27. That is easily understandable when is considered that the rights provided 

are based on the interests of a collectivity, and consequently it is the individual as a member of a minority group, and not just any individual, who is 

destined to benefit from the protection granted by article 27. º‖, cf. Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, 

religious and linguistic minorities, op. cit., pp. 35-36 , párrs. 207-210, interpolação nossa. 

179 Cf. Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., pp. 36-37. 

Exemplo da necessidade de uma intervenção activa dos Estados são as obrigações impostas pelo Pacto Internacional de Direitos Económico Sociais e 

Culturais, nomeadamente as resultantes do artigo 13.º e 15.º, cf. Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, 

religious and linguistic minorities, op. cit., p. 36, párr. 214. 

180 Este comité seria composto por dezoito membros, eleitos (artigo 28.º, n.º 1 PIDCP), nacionais dos Estados parte do Pacto, devendo ser 

personalidades de alta moralidade e possuidoras de reconhecida competência no domínio dos direitos do homem, exercendo funções a título pessoal 

(artigo 28.º, n.º 2 e n.º 3 PIDCP) Os membros do Comité são eleitos por quatro anos podendo ser reeleitos no caso de serem novamente propostos. 

Todavia, o mandato de nove membros eleitos, aquando da primeira votação, terminaria ao fim de dois anos (artigo 32.º, n.º 1 PIDCP). 
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ano, a partir da data de entrada em vigor do Pacto, e, posteriormente, sempre que o Comité o 

solicitar (artigo 40.º. n.º 1 PIDCP)181.  

 

1.3.2.1. Direito das minorias religiosas  

 

O artigo 27.º contempla três categorias no âmbito das minorias – etnia, língua e religião. 

Todavia, não se deve interpretar a formulação do artigo no sentido de que estas categorias sejam 

estanques, ou seja, uma minoria pode partilhar todas ou algumas destas características. Portanto, o 

direito a professar e praticar a religião inclui o direito a desfrutar do desenvolvimento das tradições 

culturais religiosas e a manutenção da identidade do grupo religioso182. 

Em 1956 Arcot Krishnaswami foi encarregue pela subcomissão, da elaboração de um 

estudo sobre discriminação no que respeita aos direitos e práticas religiosas183. Este estudo, 

publicado em 1960, tratou diversas questões relacionadas com a implementação dos direitos das 

pessoas pertencentes a minorias religiosas e serviu de base ao trabalho da subcomissão na 

elaboração de princípios concernentes à liberdade e não-discriminação em matéria religiosa184. 

Este é um tema que tem estado bem presente nas discussões de diversos órgãos das 

Nações Unidas desde 1962, altura em que a Assembleia Geral requereu, pela Resolução 1781 

(XVII) de 7 de Dezembro, ao Conselho Económico e Social que pedisse à Comissão dos Direitos 

Humanos para preparar um rascunho de uma declaração e de uma Convenção para a eliminação 

de todas as formas de intolerância religiosa185. Desde os trabalhos iniciados pelo relator especial 

                                                           
181 Todos os relatórios devem ser dirigidos ao secretário-geral das Nações Unidas, que os transmitirá ao Comité para apreciação (artigo 

40.º, n.º 2 PIDCP). O Comité estuda os relatórios apresentados e faz as observações gerais que julgar apropriadas, podendo transmiti-las ao Conselho 

Económico e Social acompanhadas de cópias dos relatórios que recebeu de Estados-parte (artigo 40.º, n.º 4 PIDCP). Se uma questão submetida ao 

Comité não for regulada satisfatoriamente pelos Estados- parte, o Comité pode, com o assentimento prévio dos Estados-parte interessados, designar 

uma comissão de conciliação ad hoc, composta por cinco membros nomeados com o acordo dos Estados-parte interessados (artigo 42.º, n.º 1, a) e 

b)). A cada ano, o Comité apresentará à Assembleia Geral das Nações Unidas, por intermédio do Conselho Económico e Social, um relatório sobre os 

seus trabalhos (artigo 45.º PIDCP). 

182 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 192-193. 

183 Para um aprofundamento do estudo, cf. Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 

217-223. 

184 Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., p. 38, párr. 225. 

185 Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., p. 38, párr. 226. 
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Krishnaswami, a Subcomissão encontrou vários indicadores da relação próxima entre o artigo 18.º186 

do PIDCP e o artigo 27.º do mesmo187. Conclui-se, de acordo com o artigo 18.º, que toda a pessoa 

tem direito à liberdade de religião, isento de pressões, direito este que implica a liberdade de 

adoptar ou manifestar uma religião, só podendo sofrer restrições previstas na lei e que, para além 

disto, sejam necessárias à protecção da ordem pública ou ao respeito das liberdades e direitos 

fundamentais de outrem. Este é o artigo geral da liberdade religiosa mas que podemos dizer que 

contempla directamente as minorias ao afirmar que os Estados-parte comprometem-se a respeitar a 

liberdade dos pais e, em caso disso, dos tutores legais, a fazerem assegurar a educação religiosa e 

moral dos seus filhos e pupilos, em conformidade com as suas próprias convicções. Por seu turno, 

o artigo 27.º dispõe, mais restritivamente, ao promover a protecção específica dos direitos das 

pessoas pertencentes a minorias, reflexo da situação das minorias ao longo da história188.  

 

1.3.3. Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

 

O Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) foi adoptado 

pela Assembleia Geral da ONU em 1966 entrando em vigor em 1978. Apesar de contemplar vários 

direitos importantes, como é o caso do direito ao trabalho, à segurança social, à saúde, educação, 

cultura, assistência ou a um nível de vida suficiente, os artigos encontram-se redigidos em termos 

muitos amplos, factor justificado pela limitação a que poderiam estar sujeitos caso se encontrassem 

mais determinados. 

Os direitos civis e políticos e os direitos económicos sociais e culturais são duas categorias 

de direitos interdependentes presentes na Declaração Universal Direitos Humanos sem distinção ou 

                                                           
186 Versa o artigo 18.º: ―1. Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica 

a liberdade de ter ou de adoptar uma religião ou uma convicção da sua escolha, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua 

convicção, individualmente ou conjuntamente com outros, tanto em público como em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos, as práticas e o 

ensino. 

2. Ninguém será objecto de pressões que atentem à sua liberdade de ter ou de adoptar uma religião ou uma convicção da sua escolha. 

3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que sejam 

necessárias à protecção de segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. 

4. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, em caso disso, dos tutores legais a fazerem 

assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos e pupilos, em conformidade com as suas próprias convicções‖. 

187 Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., p. 38-39, párr. 

227. 

188 Patrick THORNBERRY – International law and the rights of minorities, op. cit., pp. 192-193. 



60 
 

prioridade entre si189. Porém, ao contrário dos termos em que o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP) foi redigido, no PIDESC, a obrigação dos Estados existe na medida dos 

recursos disponíveis, sendo os direitos presentes neste pacto, de realização progressiva (artigo 2.º 

PIDESC). Temos pois que não existe a obrigatoriedade de realização dos direitos como temos no 

PIDCP. Considera-se que as obrigações resultantes do PIDESC são muito onerosas, sendo mesmo 

incomportáveis para os países em vias de desenvolvimento. Contudo, a partir do momento da 

realização destes direitos, da sua realização progressiva tal como está plasmada no PIDESC, há a 

proibição do retrocesso social. Neste sentido, o núcleo essencial dos direitos sociais que já foram 

concretizados, através de medidas legislativas, segundo Gomes Canotilho, devem considerar-se 

constitucionalmente garantidos e quaisquer medidas que se traduzam na anulação desse núcleo 

essencial, são inconstitucionais se nenhum esquema alternativo ou compensatório for 

implementado. O princípio da proibição do retrocesso social faz com que a liberdade do legislador 

tenha como limite o núcleo essencial já realizado190. 

Outro elemento diferenciador entre os Pactos é a falta de previsão de medidas a favor das 

minorias no PIDESC, contendo apenas a menção genérica, presente também no PIDCP, da 

proibição da discriminação com base em motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento, qualquer outra situação 

(artigo 2.º, n.º 2 PIDESC)191. Apesar de não contemplar nenhuma menção específica às minorias, 

uma interpretação extensiva do artigo 13.º e 15.º do PIDESC beneficia a existência das minorias e a 

manutenção das suas particularidades192. O artigo 13.º reconhece o direito de toda a pessoa à 

educação, assumindo uma dupla vertente pois deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um 

papel útil numa sociedade livre e visar o pleno desenvolvimento da personalidade, reforçar o 

respeito pelos direitos dos homem e liberdades fundamentais, para além de promover a 

compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, raciais, étnicos e religiosos, e 

favorecer as actividades das Nações Unidas para a conservação da paz (artigo 13.º, n.º1)193.  

                                                           
189 Henry STEINER, Philip ALSTON, Ryan GOODMAN – International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, 3.ª ed., Oxford, 2007, 

pp. 263-374.   

190 J.J. Gomes CANOTILHO – Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2002, pp. 338-339. 

191 Contudo o Pacto faz menção específica a mulheres no âmbito da igualdade de género (artigo 3.º) e no âmbito do direito à assistência 

(artigo 10.º) fazendo menção neste último artigo também às crianças.   

192 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 208. 

193 O artigo, no seu n.º 2, indica de que forma se pode assegurar o pleno exercício deste direito. 
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Apesar de não contemplar a exigência de um ensino público que plasme a identidade plural 

da sociedade, através de uma interpretação extensiva, o direito à educação é tecnicamente um 

direito que tem por finalidade a participação efectiva da pessoa numa sociedade livre, facto 

inalcançável, se não se tivesse em conta a desvantagem de uma minoria, por exemplo, a 

desvantagem linguística, em relação à maioria194. A somar a isto, o desenvolvimento pleno da 

personalidade tem de ter em conta a identidade linguística, religiosa e cultural da criança, facto este 

ressaltado pela Convenção sobre os direitos da criança no artigo 29.º, n.º1, c), dispondo que a 

educação, entre outros, deve inculcar na criança o respeito pela sua identidade cultural, língua e 

valores. O Estado, deve pois, assegurar um sistema público de ensino, respeitando a liberdade dos 

pais ou, dos tutores legais, para escolher o estabelecimento de ensino diferente do público, para os 

filhos ou, pupilos, desde que conforme às normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas 

pelo Estado em matéria de educação e de assegurar a educação religiosa e moral em conformidade 

com as suas próprias convicções (artigo 13.º, n.º 3).  

Por outro lado, o artigo 15.º contempla o direito à cultura195 na vertente de participação na 

vida cultural, de beneficiar do progresso científico e das suas aplicações e de beneficiar da 

protecção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a produção científica, literária ou 

artística de que cada um é autor. Devendo as medidas dos Estados ser as necessárias para 

assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura.  

O direito à educação é um direito fundamental na conservação da identidade religiosa e 

cultural da pessoa. Dito isto, no âmbito do que o PIDESC nos diz sobre a importância do 

desenvolvimento da personalidade da pessoa e, logo, de todas as suas características, os Estados 

devem implementar, progressivamente e até ao máximo dos seus recursos, medidas para 

                                                           
194 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 209. 

195 O artigo 15.º dispõe: ―1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a todos o direito: 

a) De participar na vida cultural; 

b) De beneficiar do progresso científico e das suas aplicações; 

c) De beneficiar da protecção dos interesses morais e materiais que decorrem de toda a produção científica, literária ou artística de que 

cada um é autor. 

2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto tomarem com vista a assegurarem o pleno exercício deste direito deverão 

compreender as que são necessárias para assegurar a manutenção, o desenvolvimento e a difusão da ciência e da cultura. 

3. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indispensável à investigação científica e às actividades 

criadoras. 

4. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem os benefícios que devem resultar do encorajamento e do desenvolvimento dos 

contactos internacionais e da cooperação no domínio da ciência e da cultura. 
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assegurar o direito à educação e à cultura tendo em atenção a maioria mas não menosprezando as 

minorias, garantindo o igual exercício de direitos. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais não prevê nenhum 

órgão ad hoc de controlo, designando o Conselho Económico e Social como órgão competente para 

supervisionar tendo criado o Comité para os direitos económicos, sociais e culturais pela Resolução 

1985/17 de 28 de Maio. O PIDESC contempla apenas um mecanismo de controlo, a apresentação 

periódica de informes por parte dos Estados onde devem constar as medidas adoptadas para a 

realização dos direitos contemplados no Pacto e as dificuldades enfrentadas196. Ao contrário do que 

sucede com o PIDCP, que tem um protocolo facultativo que prevê a possibilidade de recebimento 

de petições individuais, o mesmo não sucede para o PIDESC. Devido à natureza progressiva da 

aplicação dos direitos concluiu-se que não seria viável, pois não poder-se-ia falar de violações num 

contexto em que se está a considerar a suficiência legislativa e os programas administrativos197. Ou 

seja, o mecanismo de protecção dos direitos económicos, sociais e culturais restringe-se à 

apresentação dos relatórios, embora a Declaração de Viena 1993 tenha recomendado o estudo de 

Protocolos facultativos para este Pacto198. 

 

                                                           
196 Os relatórios devem ser enviados para o Secretário-Geral que os transmitirá ao Conselho Económico e Social, para apreciação (artigo 

16.º). Estes relatórios devem ser apresentados pelos Estados segundo o programa a ser estabelecido pelo Conselho Económico e Social, no prazo de 

um ano a contar da data da entrada em vigor do Pacto, depois de ter consultado os Estados Partes e as agências especializadas interessadas (artigo 

17.º). O Conselho Económico e Social poderá ainda concluir arranjos com as agências especializadas, com vista à apresentação, por estas, de 

relatórios relativos aos progressos realizados na observância das disposições do Pacto (artigo18.º) e enviar à Comissão dos Direitos Humanos para 

fins de estudo e, de recomendação de ordem geral, ou para informação, os relatórios respeitantes aos direitos do homem transmitidos pelos Estados 

e os relatórios respeitantes aos direitos do homem comunicados pelas agências especializadas (artigo 19.º). De tempos a tempos o Conselho 

Económico e Social pode apresentar relatórios à Assembleia Geral com recomendações gerais e um resumo das informações recebidas por parte dos 

Estados e das agências especializadas sobre as medidas tomadas e os progressos realizados com vista a assegurar o respeito geral dos direitos 

reconhecidos no Pacto (artigo 21.º). Pode também apresentar quaisquer questões suscitadas pelos relatórios a outros órgãos da Organização das 

Nações Unidas, dos seus órgãos subsidiários e das agências especializadas interessadas de forma a ajudar estes organismos a pronunciarem-se, 

cada um na sua própria esfera de competência, sobre a oportunidade de implementar medidas internacionais capazes de contribuir para a execução 

efectiva e progressiva do Pacto (artigo 22.º). 

197 ―Complaints relating to that covenant could only refer to insufficient programs in the attainment of certain goals and it would be 

impossible for the committee to determine what the rate of progress in any particular case should be‖. cf. UN Doc. A/2929, Annotations on the text of 

the draft International Covenants on Human Rights, 10.ª sessão da Assembleia Geral, Nova Iorque, 1955,  Anexo, Item em agenda n.º 28, p. 125, 

párr. 41. 

198 Quanto à proposta de um Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Económicos, sociais e culturais, cf. Jesús GARCÍA – 

―Los compromisos de los Estados para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Los compromisos individuales y de asistencia 

y cooperación internacionales‖, in Enric R. Bartllet Castellà, María Dolores Bardajé Gálvez (eds) - Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales a los Objetivos del Milenio, Seminario Permanente de Derechos Humanos Antonio Marzal, XII Sesión, Barcelona, Bosch, 2007, 

pp. 87-90.  



63 
 

1.3.4. Outras convenções relevantes que contemplam a protecção das minorias ou a 

liberdade de religião, pensamento, consciência e não discriminação 

 

Vários foram os convénios aprovados que, de alguma forma, contemplam uma protecção 

geral da liberdade de religião, pensamento, consciência e não discriminação ou que, e já em menor 

escala, conferem protecção específica às minorias, no que a nós nos interessa, às minorias 

religiosas. Entre eles, a Convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio (1948) que 

confirma o genocídio como crime contra o Direito Internacional, consistente na procura da 

destruição total ou, parcial, de um grupo nacional, étnico, racial ou religioso (artigo 2.º)199. A 

Convenção relativa á luta contra a discriminação no campo do ensino (1948) entende por 

discriminação toda a distinção, exclusão, limitação ou preferência que, com fundamento na raça, 

cor, sexo, língua, religião (artigo 1.º) como a instituição ou manutenção de sistemas ou 

estabelecimentos de ensino separados para as pessoas ou grupos. Contudo, o artigo 2.º admite que 

não sejam consideradas discriminatórias, quando admitidas pelo Estado, a criação ou manutenção 

por motivos de ordem religiosa ou linguística, de sistemas ou estabelecimentos separados que 

proporcionem um ensino que corresponda à escolha dos parentes ou tutores legais dos alunos, se a 

adesão a estes sistemas ou a frequência desses estabelecimentos for facultativa e se o ensino 

proporcionado se coadunar as normas que possam ter sido prescritas ou aprovadas pelas 

autoridades competentes. O objectivo é que a educação seja orientada para o completo 

desenvolvimento da personalidade humana e para o reforço do respeito dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais, fomentando a compreensão, tolerância e amizade entre todos os grupos, 

raciais ou religiosos devendo respeitar-se a liberdade dos pais, ou tutores legais, escolher para os 

seus filhos estabelecimentos de ensino e de assegurar a educação religiosa, e moral conforme as 

suas próprias convicções (artigo 5.º). Prevê o mesmo artigo que seja reconhecido aos membros das 

minorias o direito de exercer actividades docentes, entre elas a de manutenção de escolas, e, 

segundo a política de cada Estado em matéria de educação, utilizar e ensinar a sua própria língua 

com as devidas restrições legais previstas. 

                                                           
199 Depois de um longo debate, a Convenção não inclui o conceito de ―genocídio cultural‖ precisamente porque pretendeu evitar a conexão 

da repressão do genocídio com a protecção das minorias, por representar uma extensão do conceito de genocídio e constituir uma protecção das 

minorias sob uma nova designação. As vozes a favor da inclusão do genocídio cultural na Convenção, defendiam que esta estava intrinsecamente 

ligada a outras formas de perda de características de um grupo, que não por extermínio dos seus membros, para além de que não sancionar o 

genocídio cultural poderia facilitar o genocídio físico, cf. Patrick THORNBERRY – International law and the rights of minorities, op. cit., pp. 71-72. 
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A Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, 

de maneira similar ao estabelecido no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, estabelece 

um comité permanente – Comité para a eliminação da discriminação racial, que vela pela aplicação 

das suas disposições. Este trabalho é feito através da análise dos relatórios que os Estados estão 

obrigados a apresentar ou das queixas individuais. 

Outro texto a destacar é a Declaração sobre todas as formas de intolerância e discriminação 

fundadas na religião ou nas convicções de 1981. A realização da liberdade religiosa é um direito 

fundamental para o pleno desenvolvimento da pessoa. Com isto em vista e, relembrando o prescrito 

pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional sobres Direitos Civis e 

Políticos, esta declaração proclama no seu preâmbulo, os princípios de não discriminação e de 

igualdade diante da lei e o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de 

convicções. Esta aproximação à DUDH e ao PIDCP reflecte-se no primeiro artigo desta Declaração, 

redigido de forma muito similar aos artigos 18.º dos diplomas mencionados200. O artigo 1.º 

estabelece que toda a pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião não podendo ninguém ver limitada a sua liberdade de ter uma religião ou convicção à sua 

escolha. Contudo e apesar de esta ser uma Declaração sobre todas as formas de intolerância e 

discriminação fundadas na religião ou nas convicções, nenhuma definição de religião é 

apresentada, tendo sido preferido integrar numa única liberdade as diversas manifestações (religião 

                                                           
200 Artigo 18.º da DUDH: ―Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a 

liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 

público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos‖. 

Artigo 18.º do PIDCP: ―1. Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica 

a liberdade de ter ou de adoptar uma religião ou uma convicção da sua escolha, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua 

convicção, individualmente ou conjuntamente com outros, tanto em público como em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos, as práticas e o 

ensino. 

2. Ninguém será objecto de pressões que atentem à sua liberdade de ter ou de adoptar uma religião ou uma convicção da sua escolha. 

3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que sejam 

necessárias à protecção de segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. 

4. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, em caso disso, dos tutores legais a fazerem 

assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos e pupilos, em conformidade com as suas próprias convicções‖. 

Artigo 1.º da Declaração obre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções: 

―1. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de Ter uma religião ou qualquer 

convicção a sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou suas convicções individuais ou colectivamente, tanto em público como 

em privado, mediante o culto, a observância, a prática e o ensino. 

2. Ninguém será objecto de coação capaz de limitar a sua liberdade de Ter uma religião ou convicções de sua escolha. 

3. A liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias convicções estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e que 

sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais‖. 
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e crenças)201 e especificar os direitos que se encontram compreendidos no direito à liberdade de 

pensamento, de consciência, de religião ou de convicções. Estes direitos, constantes do artigo 6.º202, 

consubstanciam o direito de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou as 

convicções, e de fundar e manter lugares para esses fins; fundar e manter instituições de 

beneficência ou humanitárias adequadas; confeccionar, adquirir e utilizar em quantidade suficiente 

os artigos e materiais necessários para os ritos e costumes de uma religião ou convicção; escrever, 

publicar e difundir publicações pertinentes a essas esferas; ensinar a religião ou as convicções em 

lugares aptos para esses fins; solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras e de outro tipo 

de particulares e instituições; capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão os dirigentes que 

correspondam segundo as necessidades e normas de qualquer religião ou convicção; observar dias 

de descanso e de comemorar festividades e cerimónias de acordo com os preceitos de uma religião 

ou convicção; e estabelecer e manter comunicações com indivíduos e comunidades sobre questões 

de religião ou convicções no âmbito nacional ou internacional. Este artigo demonstra a projecção 

colectiva da liberdade a manifestar a própria religião, dimensão que resulta na exigência da 

protecção das minorias religiosas. Eugenia Relaño Pastor defende que o artigo 6.º supõe um giro 

favorável no tratamento a favor da dimensão colectiva e considera a religião como elemento da 

identidade cultural e, por tal, no âmbito do multiculturalismo e, na busca pela coexistência de 

grupos com identidades diversas, deve ser protegido aquele que tenha carácter minoritário203. No 

seguimento do aludido no preâmbulo, o artigo 2.º estipula que ninguém será objecto de 

discriminação por motivos de religião ou convicções, entendendo-se por "intolerância e 

discriminação baseadas na religião ou nas convicções" toda a distinção, exclusão, restrição ou 

preferência fundada na religião ou nas convicções e cujo fim ou efeito seja a abolição ou o fim do 

reconhecimento, o gozo e o exercício em igualdade dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais. A discriminação não deve ser apenas eliminada mas também prevenida, devendo os 

Estados adoptar as medidas necessárias para o efeito (artigo 4.º). De igual modo, esta Declaração 

                                                           
201 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 228. 

202 O anteprojecto de 1964 do artigo 6.º continha numerosas manifestações da liberdade religiosa que foram omissas como o direito de 

aprender e ensinar as línguas sagradas e as próprias tradições religiosas, trazer professores do estrangeiro, estabelecer federações, peregrinar aos 

locais sagrados, o direito a ser enterrado de acordo com as prescrições da própria religião, o direito a observar os hábitos alimentares que a religião 

prescreve, o direito a não contrair matrimónio que vá contra as convicções religiosas do crente, o direito à objecção de consciência ao serviço militar e 

o direito a não ser discriminado no acesso a ajudas, subsídios ou isenções estatais devidas, cf. Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección 

Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 233. 

203 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 223. 



66 
 

estipula o direito dos pais ou tutores legais de uma criança o direito a organizar a vida conforme a 

sua religião ou convicções. Neste sentido toda a criança terá acesso a educação em matéria de 

religião ou convicções conforme seus desejos ou, no caso, seus tutores legais, e não lhes será 

obrigado a instrução em uma religião ou convicções contra o desejo de seus pais ou tutores legais, 

servindo de princípio essencial o interesse superior da criança (artigo 5.º).  

A Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, 

religiosas e linguísticas de 1992 constitui um avanço na protecção das minorias. Inspirada no artigo 

27º do PIDCP, devia superar as limitações deste mesmo artigo204. É dever dos Estados proteger a 

existência (adoptar medidas para que a minoria exista como tal) e a identidade (evitar que a minoria 

perca a identidade) nacional ou étnica, cultural, religiosa e linguística das minorias (artigo 1.º). Os 

Estados devem adoptar todas as medidas possíveis nesse sentido, estando as suas obrigações 

prescritas no artigo 4.º205. Um rol de direitos é enumerado no artigo 2.º diferindo do artigo 27.º do 

PIDCP, no sentido em que este não foi um artigo escrito na negativa. Assim, as pessoas 

pertencentes a minorias, ―têm direito a‖ por contraposição a ―não devem ser privadas de‖206. Estes 

                                                           
204 Patrick THORNBERRY – International law and the rights of minorities, op. cit., pp. 202-206.  

205 Artigo 4.º: ―1.Os Estados deverão adoptar as medidas necessárias a fim de garantir que as pessoas pertencentes a minorias possam 

exercer plena e eficazmente todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais sem qualquer discriminação e em plena igualdade perante a 

Lei. 

2. Os Estados deverão adoptar medidas a fim de criar condições favoráveis que permitam às pessoas pertencentes a minorias manifestar 

as suas características e desenvolver a sua cultura, língua, religião, tradições e costumes, a menos que determinadas práticas concretas violem a 

legislação nacional e sejam contrárias às normas internacionais. 

3. Os Estados deverão adoptar as medidas adequadas para que, sempre que possível, as pessoas pertencentes a minorias tenham a 

possibilidade de aprender a sua língua materna ou receber instrução na sua língua materna. 

4. Os Estados deverão, sempre que necessário, adoptar medidas no domínio da educação, a fim de estimular o conhecimento da história, 

das tradições, da língua e da cultura das minorias existentes no seu território. Às pessoas pertencentes a minorias deverão ser dadas oportunidades 

adequadas para adquirir conhecimentos relativos à sociedade em seu conjunto. 

5. Os Estados deverão considerar a possibilidade de adoptar medidas adequadas a fim de permitir a participação plena das pessoas 

pertencentes a minorias no progresso e desenvolvimento económico do seu país‖. 

206 Diz o artigo 2.º: ―1. As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas (doravante denominadas 

―pessoas pertencentes a minorias‖) têm o direito de fruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua própria religião, e de utilizar a sua 

própria língua, em privado e em público, livremente e sem interferência ou qualquer forma de discriminação. 

2. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de participar efectivamente na vida cultural, religiosa, social, económica e pública. 

3. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de participar efectivamente nas decisões adoptadas a nível nacional e, sendo caso 

disso, a nível regional, respeitantes às minorias a que pertencem ou às regiões em que vivem, de forma que não seja incompatível com a legislação 

nacional. 

4. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de criar e de manter as suas próprias associações. 

5. As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de estabelecer e de manter, sem qualquer discriminação, contactos livres e pacíficos 

com os restantes membros do seu grupo e com pessoas pertencentes a outras minorias, bem como contactos transfronteiriços com cidadãos de 

outros Estados com os quais tenham vínculos nacionais ou étnicos, religiosos ou linguísticos‖. 
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direitos podem ser exercidos tanto individualmente como em conjunto com os demais membros da 

minoria (artigo 3.º). O primeiro órgão encarregue de supervisionar a protecção dos direitos das 

minorias, uma vez em vigor esta Declaração, foi o Alto Comissariado para os Direitos Humanos 

criado em 1993 pela Assembleia Geral207. A sua tarefa, entre outras, consiste na protecção e 

promoção dos direitos das pessoas pertencentes a minorias.  

A Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres 

prevê que os Estados-parte tomem todas as medidas necessárias à eliminação da discriminação 

contra as mulheres, em todas as questões relativas ao casamento, e às relações familiares (artigo 

16.º). Esta estabelece um Comité para a eliminação da discriminação contra a mulher (artigo 17.º) 

que resulta muito semelhante ao Comité para a eliminação da discriminação racial. O mecanismo 

de controlo contemplado é a apresentação de relatórios periódicos por parte dos Estados-parte 

(artigo 18.º) nada mencionando a Convenção quanto à possibilidade de apresentação de queixas 

individuais ou denúncia de um outro Estado-parte na Convenção. 

 A Convenção sobre os direitos da criança, adoptada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas a 20 de Novembro de 1989, contempla no seu artigo 30.º, que a criança que pertença a 

uma minoria, ou que seja de origem indígena, tem direito à própria vida cultural, direito a professar 

e praticar a própria religião208 e o direito a utilizar a própria língua. Os direitos e liberdades 

enunciados nesta Convenção podem ser invocados por qualquer pessoa sem distinção. Para efeitos 

de controlo da progressiva aplicação do disposto, é instituído, pelo artigo 43.º da Convenção, um 

Comité dos Direitos da Criança209, que analisará os relatórios periódicos sobre as medidas 

adoptadas para aplicar os direitos constantes da Convenção. Este relatório deve ser apresentado 

nos dois anos subsequentes à entrada em vigor da Convenção para o Estado-parte; e depois de 

cinco em cinco anos (artigo 44.º).  

                                                           
207 A/RES/48/141, 20 Dezembro de 1993. 

208 O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião da criança encontra-se desenvolvido no artigo 14.º da Convenção ―1. Os 

Estados Partes respeitam o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 

2. Os Estados Partes respeitam os direitos e deveres dos pais e, sendo caso disso, dos representantes legais, de orientar a criança no 

exercício deste direito, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades.  

3. A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objecto de restrições previstas na lei e que se mostrem 

necessárias à protecção da segurança, da ordem e da saúde públicas, ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem‖. 

209 De acordo com o artigo 43.º da Convenção sobre os direitos da criança, este Comité será composto por 10 peritos eleitos por escrutínio 

secreto, de uma lista de candidatos, pelos Estados -Parte, exercendo as suas funções a título pessoal por um período de 4 anos, podendo ser 

reeleitos. 
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No âmbito das Regras das Nações Unidas para a protecção dos menores privados de 

liberdade, está previsto que todos os menores devem ser autorizados a satisfazer as suas 

necessidades religiosas e de vida espiritual, em especial, assistindo aos serviços religiosos ou 

encontros organizados no estabelecimento, ou, contactando com os representantes do seu culto e 

tendo na sua posse os livros e objectos de culto e de instrução religiosa próprios da sua confissão. 

Para além disso, se um estabelecimento de detenção tiver um número suficiente de menores de 

uma dada religião, um ou mais representantes qualificados dessa religião devem ser nomeados ou 

aprovados e ser-lhes concedida autorização para prestar serviços religiosos regulares e fazer visitas 

pastorais particulares aos menores, a pedido destes. Todos os jovens devem ter direito a receber 

visitas de um representante qualificado de qualquer religião da sua escolha, assim como o direito 

de não participarem nos serviços religiosos e recusarem livremente a educação, aconselhamento ou 

doutrinação religiosa (regra 48).  

Similar é o contemplado pelas regras mínimas para o tratamento de reclusos que prevê a 

nomeação ou admissão de um representante de uma religião se reunir um número suficiente de 

presos dessa mesma religião. Um representante será autorizado a celebrar serviços religiosos 

regulares e a fazer visitas pastorais particulares a presos da sua religião, em ocasiões apropriadas. 

Não será recusado o acesso de qualquer preso a um representante qualificado de qualquer religião. 

Por outro lado, se qualquer preso levantar objecções à visita de qualquer representante religioso, 

sua posição será inteiramente respeitada (regra 41). 

 No âmbito da Organização Internacional de Trabalho, doravante designada por O.I.T., 

podemos salientar a Convenção n.º 111 sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão 

que compreende, no artigo 1.º, n.º1, a) a discriminação consubstancia toda a distinção, exclusão ou 

preferência fundada na raça, cor, sexo, religião que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade 

de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. A Convenção n.º 105 

sobre a abolição do trabalho forçado prevê que o trabalho forçado ou obrigatório não seja utilizado 

como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa (artigo 1.º, e)). A Convenção n. ° 

169 sobre os povos indígenas e tribais prevê que sejam reconhecidos e protegidos os valores e 

práticas sociais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados (artigo 5.º) 

devendo os povos interessados o direito de escolher as suas, próprias prioridades no que diz 

respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que afecte as suas vidas, crenças, 

instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e 
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de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento económico, social e cultural. 

Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e 

programas de desenvolvimento nacional que os afecte directamente (artigo 7.º). 

 No campo dos refugiados, a Convenção de 1951 relativa ao estatuto do refugiado, 

determina que os Estados devem conceder aos refugiados nos seus territórios um tratamento pelo 

menos tão favorável como o concedido aos nacionais no que diz respeito à liberdade de praticar a 

sua religião e no que se refere à liberdade de instrução religiosa dos seus filhos (artigo 4.º). 

A Convenção internacional sobre a protecção dos direitos de todos os trabalhadores 

migrantes e dos membros das suas famílias, adoptada pela Resolução 45/158, de 18 de Dezembro 

de 1990, prevê no seu artigo 12.º que os trabalhadores migrantes e os membros da sua família 

têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito abrange a 

liberdade de professar ou de adoptar uma religião ou crença da sua escolha, bem como a liberdade 

de manifestar a sua religião ou crença, individual ou colectivamente, em público e em privado, pelo 

culto, celebração de ritos, práticas e o ensino. Estes não serão submetidos a coacção que 

prejudique a sua liberdade de professar e adoptar uma religião ou crença da sua escolha. A 

liberdade de manifestar a sua religião ou crença só pode ser objecto de restrições previstas na lei e 

desde que necessárias à protecção da segurança nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral 

públicas, e das liberdades e direitos fundamentais de outrem. Contempla de igual modo o respeito 

pela liberdade dos pais (ou tutores legais), quando pelo menos um deles seja trabalhador migrante, 

assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos de acordo com as suas convicções. 

No âmbito da Declaração dos Direitos Humanos dos indivíduos que não são nacionais do 

país onde vivem, de acordo com o direito interno dos Estados e sem prejuízo das obrigações 

internacionais por estes assumidos, os estrangeiros gozarão do direito à liberdade de pensamento, 

opinião, consciência e religião; o direito de manifestar a sua religião ou as suas convicções, sob 

reserva apenas das restrições estabelecidas por lei e que sejam necessárias para a protecção da 

segurança, ordem, saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais; 

e do direito de conservar a sua própria língua, cultura e tradições (artigo 5.º). 

A Convenção sobre o estatuto dos apátridas, aprovada em Nova Iorque, em 28 de 

Setembro de 1954, determina que os Estados contratantes concederão aos apátridas que se 

encontrem nos seus territórios um tratamento pelo menos tão favorável como o concedido aos 
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nacionais no que se refere à liberdade de praticar a sua religião e à liberdade de educação religiosa 

dos seus filhos (artigo 4.º). 

No âmbito dos Princípios para a protecção dos doentes mentais e o melhoramento da 

atenção da saúde mental, o 13.º prevê que todo o paciente de uma instituição psiquiátrica terá, em 

particular, o direito a ser plenamente respeitado no que se refere, entre outros, a liberdade de 

religião ou crença. 

 

1.3.5. UNESCO 

 

A UNESCO, criada em 1946, é uma agência das Nações Unidas cujo foco de acção é a 

educação, ciência e cultura e a defesa da diversidade cultural. Para o efeito, vários instrumentos 

foram adoptados, sendo de salientar a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural que 

defende o valor da  diversidade cultural como herança comum da humanidade cuja salvaguarda 

deve constituir um imperativo ético, inseparável do respeito pela dignidade humana (artigo 4.º); a 

Convenção Contra a Discriminação na Educação, que protege o direito à educação de grupos 

minoritários ao prever o direito das minorias manterem as suas próprias escolas (artigo 5.º). Outro 

instrumento de interesse, inclui a Declaração dos princípios da cooperação internacional cultural 

que materializa no seu artigo 1.º que toda a cultura tem uma dignidade e um valor a respeitar e a 

salvaguardar fazendo todas parte do património comum da humanidade, bem como, o direito e 

dever de todos os povos de desenvolver as respectivas culturas. A Declaração sobre Raça e 

Preconceito Racial salienta o direito dos indivíduos e dos grupos a ser diferentes, destacando que o 

direito ao pleno desenvolvimento implica o igual acesso a todos os meios e a realização num clima 

de respeito pelos valores das civilizações e culturas, tanto nacional como mundial. 

Por fim a Declaração sobre os princípios fundamentais relativos à contribuição dos meios 

de comunicação para o fortalecimento da paz, do entendimento internacional, da promoção dos 

Direitos Humanos e a penalização do racismo, do apartheid e do incitamento à guerra, salienta que 

na luta contra a guerra agressiva, o racismo, o apartheid e outras violações dos direitos humanos 

geradas pelo preconceito e ignorância, os meios de comunicação social, devem contribuir para 

eliminar a ignorância e incompreensão entre os povos, para sensibilizar aos nacionais de um país 

às necessidades e desejos dos outros, para garantir o respeito dos direitos e da dignidade de todas 
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as nações, de todos os povos e todos os indivíduos sem distinção de raça, religião, língua, sexo ou 

nacionalidade e chamar a atenção para os grandes males que afligem a humanidade, tais como 

pobreza, desnutrição e doenças, promovendo a formulação pelos Estados das políticas que sejam 

capazes de promover a redução da tensão internacional e a resolução pacífica e justa dos conflitos 

internacionais (artigo 3.º, n.º2). 

 

1.4. Contexto Europeu 

 

1.4.1. OSCE - Organização para a segurança e cooperação europeia 

 

A Organização para a segurança e cooperação europeia (OSCE) nasce oficialmente em 

1995, existindo anteriormente sob o desígnio de Conferência sobre a Segurança e Cooperação na 

Europa (CSCE). Desta Conferência resultou a Acta Final de Helsínquia (1975) na qual ficou 

instituído o princípio do respeito pelos Direitos Humanos e liberdades fundamentais incluindo a 

liberdade de pensamento, consciência, religião ou credo. Não só, este princípio (VII) também faz 

uma alusão às minorias nacionais e, ainda que não discorra sobre a sua definição, dispõe que os 

Estados participantes, nos quais existam minorias nacionais, respeitarão os direitos das pessoas 

pertencentes a estas à plena igualdade perante a lei e garantir-lhes-á as mesmas condições para 

desfrutarem dos direitos humanos e liberdades fundamentais protegendo, desta forma, os seus 

interesses legítimos nesta esfera210. 

Apesar do alcançado, seria com o fim da Guerra Fria e o colapso do comunismo, que se 

assistiria ao fortalecimento dos mecanismos de protecção dos direitos humanos. Assim, no 

Documento de Viena (1989) ficou prevista a possibilidade de qualquer Estado-parte pedir 

informações a outro Estado sobre temas relacionados com os Direitos Humanos211; um ano mais 

                                                           
210 Cf. Conferencia sobre la seguridad y la cooperacion en Europa Acta Final, p. 5, disponível em 

http://www.osce.org/es/mc/39506?download=true [13/12/2012]. 

211 Não só, no Concluding Document da Reunião de Viena, os princípios 18 e 19 obrigam os Estados a executar o Documento de Madrid, 

fruto da reunião de Madrid de 1983, para obter um regime básico de protecção de minorias. No que respeita especificamente às minorias religiosas o 

Princípio 16.3 do Documento de Viena reza que, com o fim de assegurar a liberdade individual de professar e praticar a religião ou crenças, os 

Estados garantirão a petição das comunidades de crentes, a prática da religião ou crença dentro do marco jurídico-constitucional e o reconhecimento 

de status jurídico nos seus respectivos países. Cf. Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 268-

269. 

http://www.osce.org/es/mc/39506?download=true
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tarde, na reunião de Copenhaga (1990) ficou estabelecida uma concepção uniforme de Direitos 

Humanos, o catálogo de direitos e liberdades é ampliado e o mecanismo de protecção 

anteriormente previsto foi melhorado212; ainda nesse ano, a Carta de Paris para a nova Europa 

carimbou o fim da Guerra Fria e, apesar de não evoluir em termos de mecanismos de protecção, os 

Estados assumiram uma concepção própria de Direitos Humanos e reafirmaram o seu 

compromisso com as minorias nacionais213; na Reunião de Praga (1992) foi criado o escritório das 

instituições democráticas e da dimensão humana; e o Documento Final de Helsínquia em 1992 

criou o Alto-comissário para as minorias nacionais que tem por objectivo identificar e procurar a 

pronta resolução de tensões étnicas que podem colocar em perigo a paz, estabilidade e as relações 

de amizade entre os estados participantes da OSCE214. 

Como o nome sugere, o objectivo da OSCE passa pela segurança, paz e cooperação no 

continente. De uma forma muito importante, entendeu-se que parte da resposta ao objectivo em 

vista passava pela promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e, no que nos 

interessa, pela protecção das identidades das minorias, com destaque, nosso, para a protecção da 

identidade religiosa. 

 

1.4.2. Conselho da Europa 

 

Até à década de 90 do século XX, as minorias não eram uma das preocupações principais 

do Conselho da Europa, exemplo disto é a omissão destas na Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem e o facto de haver sido nessa década que assistimos a uma acção concertada destinada a 

                                                           
212 A parte IV do Documento da Reunião de Copenhaga da Conferência sobre a dimensão humana dedica-se exclusivamente à questão das 

minorias nacionais. Aqui, os Estados reconhecem que as questões relativas às minorias nacionais só se podem resolver satisfatoriamente num marco 

político democrático baseado no estado de direito, para além de que o respeito pelos direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais é um 

factor essencial para a paz e justiça. As pessoas pertencentes a minorias nacionais têm o direito de exercer plena e efectivamente os seus direitos 

humanos e liberdades fundamentais sem discriminação e em plena igualdade perante a lei. Documento da Reunião de Copenhaga da Conferência 

sobre a dimensão humana, pp. 22-26, disponível em http://www.osce.org/es/odihr/elections/14304 [14-12-2012]. 

213 ―We affirm that ethnic, cultural, linguistic and religious identity of national minorities will be protected and that persons belonging to 

national minorities have the right freely to express, preserve and develop that identity without any discrimination and in full equality before the law‖. Cf. 

Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 265. 

214 Mais informações sobre o mandato do Alto-comíssário em http://www.osce.org/hcnm/43201 [17-12-2012]. Face a tensões, Alto-

comissário deve antecipadamente dar o alerta e, correspondentemente tomar acção o mais cedo possível. O trabalho a ser desenvolvido por este 

encontra-se no Documento de Helsínquia ―The Challenges of Change‖ no ponto II. Cf. The Challenges of Change, disponível em 

http://www.osce.org/mc/39530?download=true [17-12-2012].  

http://www.osce.org/es/odihr/elections/14304
http://www.osce.org/hcnm/43201
http://www.osce.org/mc/39530?download=true


73 
 

proteger as minorias no seu conjunto com a Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias 

Nacionais 1995 e a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias (1992). 

A protecção das minorias no âmbito do Conselho da Europa resulta, pois, da vinculação 

estreita entre a incidência do fenómeno social das minorias no interior dos Estados e a 

transcendência deste fenómeno no espaço europeu215, cabendo salientar também, a elaboração da 

Carta Social Europeia216 bem como um complexo corpo normativo complementar.  

O Conselho da Europa é a única organização na Europa a dispor de um Tribunal para a 

protecção das liberdades fundamentais e direitos humanos individuais previstos pela Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem - o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos; e assume um papel 

de destaque na protecção das pessoas pertencentes a minorias nacionais, do qual a Convenção-

Quadro para a protecção das minorias faz prova. 

 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) garante protecção a todos quantos 

se encontram sob a jurisdição de um país membro quer sejam cidadãos ou não. Assim, qualquer 

cidadão, mesmo que não seja nacional do país interessado, pode dirigir-se ao Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem desde que o Estado em questão seja signatário e a acção diga respeito a um 

direito previsto na CEDH. Na Convenção não existe nenhuma norma que reconheça direitos às 

minorias, ainda que houvesse sido sugerido no passado a sua inclusão217, contudo existe uma 

referência incluída no artigo da proibição da discriminação às minorias nacionais. No que respeita à 

discriminação, esta é proibida pelo artigo 14.º da CEDH segundo o qual, o gozo dos direitos e 

liberdades reconhecidos nesta convenção devem ser assegurados sem quaisquer distinções (sexo, 

raça, cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a 

                                                           
215 Cástor M. DÍAZ BARRADO – ―La protección de las minorías nacionales en Europa: la labor del Consejo de Europa‖, in Fernando Mariño 

Menéndez – La protección internacional de las minorías, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones, 

D.L. 2001, p. 361. 

216 A Carta Social Europeia (adoptada em 1961 e revista em 1996) enuncia expressamente que os direitos sociais por ela definidos devem 

ser aplicados a todos, sem discriminação. Cf. Conselho da Europa - Livro Branco sobre o Diálogo Intercultural ―Viver Juntos em igual dignidade‖, 

Estrasburgo, 2008, p. 18, texto disponível em 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_PortugueseVersion2.pdf. 

217 Durante o primeiro debate sobre o texto em 1949, foi destacada a importância da protecção das minorias, contudo a pretensão não 

colheu. Mais tarde, a Recomendação 285 de 28 de Abril de 1961, propunha a inclusão de um preceito num Protocolo adicional à CEDH no qual se 

reconheceria direitos às minorias. Cf. Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., pp. 292-295. Uma 

sugestão do preceito a incluir segundo a Recomendação seria: ―Persons belonging to a national minority shall not be denied the right, in community 

with the other members of their group, and as far as compatible with public order, to enjoy their own culture, to use their own language, to establish 

their own schools and receive teaching in the language of their choice or to profess and practise their own religion‖. Texto disponível em 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta61/EREC285.htm [04-12-2012]. 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/WhitePaper_ID_PortugueseVersion2.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta61/EREC285.htm
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uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação). Posteriormente, com o 

Protocolo n.º 12, que entrou em vigor no ano de 2005, reafirmou-se a luta contra a discriminação 

através da implementação de uma interdição geral da discriminação. Esta interdição geral, prescrita 

no artigo 1.º deste Protocolo, prevê que ninguém seja objecto de discriminação por parte de 

qualquer autoridade pública ou veja interdito o gozo de direitos por razão do seu sexo, raça, cor, 

língua, religião, convicções políticas ou outras, origem nacional ou social, pertença a uma minoria 

nacional, riqueza, nascimento ou outra situação. No entender do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos (TEDH), o pluralismo constrói-se pelo genuíno reconhecimento e respeito pela diversidade 

e dinâmica das tradições culturais, das identidades étnica e cultural, crenças religiosas, artísticas, 

literárias e ideais e conceitos socioeconómicos218. A interacção harmoniosa entre pessoas e grupos é 

essencial para atingir a coesão social219. 

 Pois bem, a CEDH contem um catálogo de direitos e apenas em relação a estes poderá o 

TEDH analisar eventuais queixas. Assim, sempre que surja um problema de discriminação que 

incida num domínio abrangido por um dos direitos presentes na Convenção, o TEDH analisará as 

queixas por alegada violação do artigo 14.º. Ou seja, o Tribunal verificará a alegada violação do 

artigo 14.º conjuntamente com a de um direito substantivo, ainda que não tenha havido violação do 

direito substantivo por si só. Para além de que tem defendido que basta os factos do caso tenham a 

ver, grosso modo, com questões protegidas nos termos da CEDH para este poder aceitar a queixa220. 

 No que respeita concretamente à protecção da diversidade religiosa, esta tem-se 

desenvolvido com base no artigo 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem221. No que se 

refere à jurisprudência do TEDH, em relação ao artigo 14.º independentemente de considerar 

aplicável o artigo 9.º relativo à liberdade religiosa, o Tribunal afirma que a religião não pode 

                                                           
218 Gorzelik e Outros c. Polónia (Grande Secção), Acórdão n.º 44158/98 de 17 de Fevereiro de 2004. 

219 ―For pluralism is also built on the genuine recognition of, and respect for, diversity and the dynamics of cultural traditions, ethnic and 

cultural identities, religious beliefs, artistic, literary and socio-economic ideas and concepts. The harmonious interaction of persons and groups with 

varied identities is essential for achieving social cohesion‖. Cf. Gorzelik e Outros c. Polónia (Grande Secção), Acórdão n.º 44158/98 de 17 de 

Fevereiro de 2004. 

220 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia - Manual sobre a legislação europeia antidiscriminação, Conselho da Europa, 

2010, pp. 67-68.  

221 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem não contem um artigo dirigido à protecção dos direitos das minorias, fazendo apenas 

menção no artigo 14.º em que proíbe a discriminação, entre outros, em função da pertença a uma minoria nacional. Em 1961, a Recomendação n.º 

285 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, aconselhava a inclusão, num protocolo adicional à Convenção Europeia, de um artigo 

dirigido às minorias nacionais, sugestão que nunca chegou a ser concretizada pelo Conselho da Europa. Cf. Pedro Correia GONÇALVES – ―O Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem e os direitos das minorias‖, in Revista USCS Direito, ano X, n.º 16, Jan./Jun. 2009, Universidade Municipal de São 

Caetano do Sul, p. 210. 
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consubstanciar um tratamento jurídico diferente222. Só para salientar alguns casos, em Ivanova223, o 

Tribunal declara que as crenças religiosas não podem servir de impedimento ao exercício da 

profissão. Já no caso Hoffman224, uma mulher viu-se privada da custódia dos seus filhos pelo facto 

de se haver convertido às Testemunhas de Jeová, neste caso o Tribunal reconhece, ainda que com 

base no artigo 8.º conjugado com o artigo 14.º, à luz dos factos, se verificava a existência de um 

tratamento diferenciado baseado na religião. Contudo, situações houve em que a doutrina não foi 

tão sensível às demandas dos sujeitos atribuindo uma certa relevância aos interesses estaduais em 

minorar o efeito, potencialmente, fracturante da diversidade religiosa225. 

Apesar de não incluiu a protecção das minorias, optando-se pela inclusão da proibição da 

discriminação (artigo 14.º CEDH), indirectamente, esta protecção vem garantida pelos artigos 5.º, 

n.º2 e 6.º,n.º3, (garantem o direito a prestação de informações em língua que compreenda e o 

direito a ser assistido por um intérprete), pelo artigo 9.º (garante a liberdade de pensamento, 

consciência e religião), pelo artigo 10.º (garante a liberdade de expressão), artigo 11.º (garante a 

liberdade de associação, reunião e a liberdade sindical), artigo 2.º do Protocolo adicional de 1952 

(garante o direito dos pais à educação dos filhos conforme as suas convicções), pelo artigo 2.º do 

Protocolo n.º4 (garante o direito de residência e livre circulação)226. 

A Carta Social Europeia (1996) veio conferir uma protecção aos direitos sociais e 

económicos que devem ser assegurados sem qualquer distinção baseada na raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou outras, ascendência nacional ou origem social, saúde, pertença a uma 

minoria nacional, nascimento ou em qualquer outra situação227. Contudo, não prevê o recurso a 

nenhum mecanismo de implementação de direitos como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, 

no caso da CEDH, o que potencia a discussão sobre a igualdade entre direitos económicos e sociais 

e direitos civis e políticos. 

                                                           
222 Beatriz GONZÁLEZ MORENO – ―El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante el conflicto intercultural‖, in Anuario de la Facultad de 

Derecho de Ourense, Ourense, Universidad de Vigo,  2006, p. 247.  

223 Ivanova vs. Bulgaria, Application n. º 52435/99, Estrasburgo, 12 de Abril de 2007. 

224 Hoffmann vs. Austria, Application n. º 12875/87, Estrasburgo, 23 de Junho de 1993. 

225 Cf. Patrícia JERÓNIMO – Símbolos e símbolos – o véu islâmico e o crucifixo na jurisprudência recente do Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem in Sciencia Iurídica, Tomo LIX, n.º 323, 2010, pp. 497-517; Niraj NATHWANI - Islamic Headscarves and Human Rights: a critical analysis 

of the relevant case law of the European Court of Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 25/2, 2007, pp. 221-254, disponível 

em http://www.nqhr.net/pdf_file/intersentia/NQHR_25_02_0221.pdf [05-10-2012]. 

226 Eugenia RELAÑO PASTOR – La Protección Internacional de las Minorías Religiosas, op. cit., p. 299. 

227 Artigo E, parte V da Carta social europeia. O texto da Carta Social Europeia encontra-se disponível para consuta em 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/rar64A_2001.html [17-12-2012]. 

http://www.nqhr.net/pdf_file/intersentia/NQHR_25_02_0221.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/rar64A_2001.html
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A Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais 1995, é um instrumento 

juridicamente vinculativo que visa a promoção e o respeito pelas minorias contemplando o direito a 

utilizar o próprio idioma, ensino e participação na vida pública228. Para além desta, a Carta Europeia 

das línguas regionais ou minoritárias (1992) complementa a protecção das minorias e contempla 

uma série de propostas no que concerne à educação, administração e justiça fundadas no 

reconhecimento de que o direito a empregar o idioma de uma minoria na vida privada e pública é 

inalienável229. 

 

1.4.3. União Europeia 

 

O valor da diversidade cultural no âmbito da União Europeia afirmou-se de forma expressa 

no Tratado de Maastricht (1992) e subsequentemente na ratificação da convenção da UNESCO 

relativa à diversidade cultural mas ainda, mesmo antes, estava subentendida na natureza do 

                                                           
228 A Convenção-Quadro reconhece que a protecção das minorias nacionais é parte integrante da protecção internacional dos Direitos do 

Homem (artigo 1.º) pelo que as Partes se comprometem a garantir a qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional o direito à igualdade 

perante a lei e uma igual protecção da lei sendo, para isso, proibida qualquer forma de discriminação (artigo 4.º). Não só, as partes também se 

comprometem a promover as condições adequadas à conservação e desenvolvimento da sua cultura, bem como para a preservação dos elementos 

essenciais da sua identidade (artigo 5.º) de forma a criar um clima de tolerância e de diálogo para que a diversidade seja fonte de enriquecimento 

para cada sociedade (preâmbulo). Cf Convenção-Quadro para a Protecção das minorias nacionais, disponível em http://www.gddc.pt/direitos-

humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-1-2-995-ets-157.html [17-12-2012]. Contudo, temos de destacar que as enunciações 

das obrigações previstas por esta Convenção normalmente iniciam-se com a discricionária expressão ― se necessário‖ e em nenhum momento no 

diploma se define o que seja uma minoria. 

229 A aprovação desta Carta foi precedida por diversas manifestações de preocupação para com o futuro das línguas minoritárias 

europeias. Isto mesmo é apontado no relatório explicativo à Carta, nomeadamente no ponto 3 e 4: " 3. For many years various bodies within the 

Council of Europe have been expressing concern over the situation of regional or minority languages. It is true that the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms in its Article 14 lays down the principle of non-discrimination, in particular outlawing, at least with respect 

to the enjoyment of the rights and freedoms guaranteed by the Convention, any discrimination based on such grounds as language or association with 

a national minority. Important though this is, however, it creates only a right for individuals not to be subjected to discrimination, but not a system of 

positive protection for minority languages and the communities using them, as was pointed out by the Consultative Assembly as long ago as 1957 in 

its Resolution 136. In 1961, in Recommendation 285, the Parliamentary Assembly called for a protection measure to supplement the European 

Convention to be devised in order to safeguard the rights of minorities to enjoy their own culture, to use their own language, to establish their own 

schools and so on. 

4. Lastly, in 1981 the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted Recommendation 928 on the educational and cultural 

problems of minority languages and dialects in Europe, and in the same year the European Parliament passed a resolution on the same questions. 

Both documents concluded that it was necessary to draw up a charter of regional or minority languages and cultures‖. Cf. European Charter for 

Regional or Minority Languages: Explanatory Report, disponível em http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/148.htm [17-12-2012].  

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-1-2-995-ets-157.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-1-2-995-ets-157.html
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/148.htm
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processo europeu de integração230. O respeito pela diversidade cultural tem-se afirmado e, enquanto 

valor fundamental do processo de integração europeu, é figura presente em tratados e na Carta de 

Direitos Fundamentais. Contudo, a proclamação da diversidade não está dissociada de restrições, 

isto porque, ainda que seja proclamada como um valor europeu comum, a responsabilidade para 

definir e conduzir as políticas culturais é deixada a cargo dos Estados-membros, que também não 

fazem questão de atribuir competências nesta matéria à União Europeia. Assim, cabe aos Estados-

membros definir estas políticas restando à União Europeia adoptar medidas de incentivo a 

programas culturais231. 

A Carta de Direitos Fundamentais (2007/C 303/01), com força juridicamente vinculativa 

desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, nada fala sobre os direitos das minorias, 

fazendo apenas uma referência, no seu artigo 21.º (no qual proíbe toda a discriminação fundada no 

sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, 

opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 

idade, orientação sexual ou nacionalidade), e no artigo 22.º, genericamente, ao reconhecer o 

respeito pela diversidade cultural232.  

 Precisamente este artigo 22.º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, de 

acordo com a nota explicativa do artigo, baseia-se no artigo 6.º do Tratado d a União Europeia233, e 

                                                           
230 Ratificada  a 18 de Dezembro de 2006 pela  Comunidade Europeia e por doze Estados-Membros. Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio 

da Diversidade e o Direito da União…‖, op. cit., p. 2; Hildegard SCHNEIDER, Peter VAN DEN‘BOSSCHE (eds.) - Protection of cultural diversity from a 

european and international perspective, Maastricht Centre for Human Rights, Antuérpia, Intersentia, 2008, p. 229.  

231 Cf. Hildegard SCHNEIDER, Peter VAN DEN‘BOSSCHE (eds.) - Protection of cultural diversity from a European and international 

perspective, op. cit., p. 225. Na prática, estas têm assumido o carácter de programas através dos quais a U.E. apoia projectos propostos quer pelos 

Estados-membros, como por actores privados ou organizações dentro do quadro dos objectivos políticos estabelecidos a nível europeu. Cf. Hildegard 

SCHNEIDER, Peter VAN DEN‘BOSSCHE (eds.) - Protection of cultural diversity from a European and international perspective, op. cit., p. 225. 

232 Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União...‖, op. cit.. Para Javier De Lucas ―el reconocimiento de la 

identidad cultural de los grupos minoritarios en el ámbito europeo es enunciado como presupuesto de la interculturalidad y en ese sentido hay que 

destacar el énfasis puesto en la necesidad de conservar y desarrollar la diversidad cultural como núcleo del patrimonio común, que supone el derecho 

a la propia identidad cultural‖, cf. Javier DE LUCAS – ―Ciudadanía y Unión Europea intercultural‖, in Javier de Prado Rodríguez (coord.) - Diversidad 

cultural, identidad y ciudadanía, Córdoba, Instituto de Estudios Transnacionales, 2001, p. 149. 

233 O artigo 6.º do Tratado da União Europeia versa assim: 1. A União assenta nos princípios da liberdade, da democracia, do respeito 

pelos direitos do Homem e pelas liberdades fundamentais, bem como do Estado de direito, princípios que são comuns aos Estados-Membros. 

2. A União respeita os direitos fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos do Homem e das 

Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de Novembro de 1950, e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-

Membros, enquanto princípios gerais do direito comunitário. 

3. A União respeita as identidades nacionais dos Estados-Membros. 

4. A União deve dotar-se dos meios necessários para atingir os seus objectivos e realizar com êxito as suas políticas. Disponível em 

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf [06-12-2012]. 

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf
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no artigo 151.º, n.º 1234 e n.º 4235. Para além de se ter inspirado na Declaração n.º 11 da Acta Final 

do Tratado de Amesterdão quanto ao estatuto das igrejas e das organizações não confessionais236. 

Porém, mais do que aquilo que diz, é de ressaltar o que não diz, como uma menção a qualquer 

instrumento de Direito Internacional relativo à protecção das minorias237. A consolidar esta ausência, 

temos o facto de o artigo 22.º da Carta consagrar apenas um princípio geral e, não reconhecer 

direitos subjectivos, nem sequer, como observa Patrícia Jerónimo, obrigar a União a promover 

activamente a diversidade cultural238.  

Perante este facto, a opção passará, pela muito necessária, promoção de medidas contra a 

discriminação e o racismo. Contudo, apesar de necessária ao reconhecimento da diferença e da 

sua tradução numa política social harmoniosa, é analiticamente diferente de uma protecção das 

minorias. Pela directa correlação com o indivíduo, e pelos valores que subjazem à democracia e ao 

Estado de Direito, corolário dos países europeus, é possível, neste domínio, a transposição para a 

prática de medidas legais concretas239.  

                                                           
234 Artigo 151.º, n.º 1 do Tratado que institui a União Europeia ―A Comunidade contribuirá para o desenvolvimento das culturas dos 

Estados-Membros, respeitando a sua diversidade nacional e regional, e pondo simultaneamente em evidência o património cultural comum‖. 

Disponível em http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf [06-12-2012]. 

235 Artigo 151. º, n.º 4: ―Na sua acção ao abrigo de outras disposições do presente Tratado, a Comunidade tem em conta os aspectos 

culturais, a fim de, nomeadamente, respeitar e promover a diversidade das suas culturas‖. Disponível em 

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf [06-12-2012]. 

236 Charte 4473/00 Convent 49, p. 23. Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União...‖, op. cit., p. 3. Esta 

Declaração versa: ―A União respeita e não afecta o estatuto de que gozam, ao abrigo do direito nacional, as Igrejas e associações ou comunidades 

religiosas nos Estados-Membros. A União respeita igualmente o estatuto das organizações filosóficas e não confessionais‖. Texto disponível em 

http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0133040028 [06-12-2012]. 

237 Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União..‖, op. cit., p. 13. 

. Araceli Mangas Martín, em relação a este artigo 22.º da Carta dos Direitos Fundamentais, salienta que se destaca pelo facto de não 

proclamar um direito individual ou subjectivo, consubstanciando um princípio vector da acção das instituições de modo a que quando exerçam as 

competências que lhe foram atribuídas não interfiram ou impeçam a expressão e o desenvolvimento da identidade cultural. A União assume apenas 

uma obrigação de não fazer, de não interferir. Não assume uma obrigação positiva de tutelar ou proteger a diversidade ou de proteger aqueles bens e 

pessoas que precisam de uma tutela especial para evitar o desaparecimento da diferença, resultando, no fundo, num preceito redundante. Cf. Araceli 

MANGAS MARTÍN (dir.) - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo, Bilbao, Fundación BBVA, 2008, 

pp. 409-413. Stefan Enchelmaier nota que o artigo 22.º parece querer, acima de tudo, sublinhar a proibição da discriminação, que a, dita, 

diversidade é um valor, independentemente da sua invocação por indivíduos específicos, cf. Stefan ENCHELMAIER – ―Equality rights: market, 

economy, free competition and rights of equality‖, in Carlos Ruiz Miguel (coord.) - Estudios sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, Santiago de Compostela, Servicio de Publicación e Intercambio Científico Universidad de Santiago de Compostela, 2004, pp. 58-59.    

238 Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União…‖, op. cit., p. 10. 

239 Javier de LUCAS destaca que ―[P]uede aprenderse mucho de los errores cometidos en el ámbito internacional a propósito del 

reconocimiento de las culturas minoritarias en el espacio público. Las limitaciones se advierten incluso en los más recientes desarrollos emanados de 

la ONU y, lo que nos interesa aún más, del Consejo de Europa y pueden resumirse en la regla áurea adoptada como criterio para excluir la relevancia 

de la identidad cultural: basta con el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos humanos individuales y de los principios de igualdad y no 

http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf
http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/ce32120061229pt00010331.pdf
http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html#0133040028
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A discriminação pode ser definida como um tratamento diferente de indivíduos ou grupos 

com base em critérios arbitrários tais como sexo, raça, religião, idade, estado civil ou parental, 

deficiência, orientação sexual, opiniões políticas, origem socioeconómica e filiação sindical e 

actividades240. A legislação anti-discriminação da U.E., que indirectamente benificia a diversidade 

cultural, durante muito tempo, aplicava-se exclusivamente aos domínios do emprego e da 

segurança social e proibia unicamente a discriminação em razão do sexo241. Este cenário sofreu uma 

alteração significativa em 2000 com a adopção de duas directivas: a Directiva 2000/43/EC que 

aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 

étnica, conhecida por Directiva da Igualdade Racial242 (posteriormente, em 2008, é ainda adoptada a 

decisão-quadro 2008/913/JAI relativa à luta por via do direito penal contra certas formas e 

manifestações de racismo e xenofobia243) e a Directiva 2000/78/EC244 que proíbe a discriminação 

                                                                                                                                                                                
discriminación. Esto es un error puesto que supone ignorar dos importantes componentes de las reivindicaciones de estos grupos: la protección de la 

identidad cultural y la garantía de la convivencia en paz‖, cf. Javier DE LUCAS – ―Ciudadanía y Unión Europea intercultural‖, op. cit., pp. 142-143. 

240 Cf. http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISCRIMINATION.htm [30-12-2012]. 

241 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia - Manual sobre a legislação europeia antidiscriminação, Conselho da Europa, 

2010, p. 14, disponível em http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/79520740-A8C6-402F-9C2C-

7E75798742E2/0/POR_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf [30-12-2012]. 

242 Directiva disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML [30-12-2012]. Esta 

directiva não incluiu a religião como factor de discriminação o que dificulta/impede aplicar esta directiva quando consubstanciado um caso de 

discriminação em função da religião ainda que esteja em causa uma minoria racial ou étnica. Race equality Directive, p. 23. A luta contra o racismo 

vai mais longe e a Decisão-Quadro do Conselho 2008/913/JHA pretende combater certas formas e expressões de racismo e xenofobia por meio do 

direito penal. Cf. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_en.htm [30-12-2012]. O texto 

da Decisão-Quadro pode ser consultado em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:PT:PDF [30-12-2012].   

243 Texto disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:PT:PDF [06-12-2012]. ―Embora 

a legislação europeia anti-discriminação proíba a discriminação directa e indirecta, esta proibição abrange, no entanto, apenas determinados 

contextos, tendo sido introduzida para facilitar o funcionamento do mercado interno, cingindo-se assim ao domínio do emprego. Com a introdução, 

em 2000, da Directiva relativa à igualdade racial, passou-se a incluir o acesso a bens e serviços, bem como o acesso ao sistema público de 

segurança social. Os nacionais de países terceiros gozam do direito à igualdade de tratamento em, regra geral, as mesmas áreas que são abrangidas 

pelas directivas anti-discriminação nos casos em que possuem o estatuto de ―residentes de longa duração‖, nos termos da Directiva relativa aos 

nacionais de países terceiros (que exige, entre outras condições, um período de residência legal de cinco anos). Estas regras ao abrigo da legislação 

da UE não impedem os Estados-Membros de introduzir no seu direito interno condições mais favoráveis‖, cf. Agência dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia - Manual sobre a legislação europeia antidiscriminação, op. cit., p. 65. 

244 A Directiva 2000/78 estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na ocupação e proíbe a discriminação, seja 

ela formulada directa e indirectamente, com base na religião ou crença. Directiva disponível em 

http://www.acidi.gov.pt/_cfn/4d0266fbcf581/live/Directiva+2000%2F78%2FCE+do+Conselho [30-12-2012]. Apesar do disposto nesta directiva, as 

minorias étnicas e religiosas encontram-se em desvantagem no mercado de trabalho, sendo mais susceptíveis a actos discriminatórios no exercício do 

seu trabalho ou no seu acesso. De acordo com o relatório da Amnistia Internacional, no caso da mulher muçulmana, um estudo mostrava que esta 

estava sujeita a diferentes tipos de discriminação: caso a mulher houvesse nascido no estado europeu de sua residência, tendencialmente o emprego 

era-lhe recusado devido à sua religião, caso a mulher muçulmana houvesse nascido fora da U.E. a justificação já passaria pela sua etnia. Cf. Amnesty 

internacional - Choice and Prejudice: Discrimination against Muslims in Europe, 2012, London, Amnesty International ltd, p. 31, disponível em 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/DISCRIMINATION.htm
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/79520740-A8C6-402F-9C2C-7E75798742E2/0/POR_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/79520740-A8C6-402F-9C2C-7E75798742E2/0/POR_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:pt:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33178_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:PT:PDF
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/4d0266fbcf581/live/Directiva+2000%2F78%2FCE+do+Conselho
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com base na religião ou nas convicções no emprego e na actividade profissional; e ainda, mais 

tarde, com a Directiva relativa à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a 

bens e serviços (Directiva 2004/113245)246.  

No que respeita concretamente à discriminação com base na religião, esta pode definir-se 

como uma consideração desvantajosa ou distinção de pessoas com base na sua filiação religiosa, 

crença pessoal ou descrença e/ou comportamento e aspecto que assumem com base na sua 

religião247. Desde os atentados do 11 de Setembro em Nova Iorque, seguidos pelos atentados em 

Madrid e Londres que se criou uma imagem que coincide a figura do terrorista com o muçulmano, 

deturpando a imagem do Islamismo e dos seus crentes e aumentando a animosidade para com 

estes. Neste sentido Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância na Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa emitiu a Recomendação 

de política geral n.º 5: Combate à intolerância e discriminação contra os muçulmanos248; e a 

                                                                                                                                                                                
http://www.amnesty.eu/content/assets/REPORT.pdf [03-01-2013]. Apesar de o desemprego estar relacionado com inúmeros factores, não podemos 

deixar de destacar a simulação levada a cabo no Reino Unido por uma estação de rádio que enviou para 50 empresas 6 candidaturas a postos de 

trabalho fictícias nas quais o nome dos candidatos sugeria que eram britânicos, africanos ou muçulmanos. O resultado desta experiência demonstrou 

que os candidatos brancos tinham mais hipóteses de ser chamados para uma entrevista do que os negros (25% para 13%) e que os candidatos com 

nomes muçulmanos eram os que menos hipóteses tinham (9%). Exercício semelhante foi levado a cabo pelo centro de monitoramento da 

discriminação em França que enviou diversos currículos em resposta a 258 anúncios de emprego para representante de vendas e concluiu-se que 

uma pessoa do Magreb tinha cinco vezes menos hipóteses de obter uma resposta positiva. Cf. European Monitoring Centre on Racism and 

Xenophobia - Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia, Austria, Manz Crossmedia GmbH & Co KG, 2006, p. 44, disponível 

em http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf [05/01/2013]. 

245 Directiva disponível em http://www.cite.gov.pt/imgs/directivas/Directiva%202004-113.pdf [05/01/2013]. 

246 Quanto aos beneficiários desta protecção, devemos assinalar que ao contrário do que sucede no âmbito da CEDH, que garante a 

aplicação do artigo 14.º a todos quantos se encontrem sob a jurisdição de um país-membro, no caso da legislação da U.E., as directivas 

antidiscriminação excluem do seu âmbito de aplicação a discriminação em razão da nacionalidade (objecto da Directiva 2004/38/CE relativa ao 

direito de livre circulação). De igual modo, as directivas de 2000 não criam nenhum direito de igualdade de tratamento para nacionais de países 

terceiros relativamente às condições de entrada e residência. 

A Directiva relativa à igualdade no emprego dispõe também que não cria qualquer direito à igualdade no acesso ao emprego e à 

actividade profissional dos nacionais de países terceiros. Já a Directiva relativa à igualdade racial no preâmbulo afirma que estes indivíduos serão 

protegidos pela directiva, excepto no que respeita ao acesso ao emprego. A Directiva relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e 

igualdade de tratamento entre homens e mulheres e a Directiva relativa à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 

serviços não excluem da sua protecção estes indivíduos. Cf. Agência Dos Direitos Fundamentais da União Europeia - Manual sobre a legislação 

europeia antidiscriminação, op. cit., pp. 63-66.  

247European Network against racism - Religious Discrimination and Legal Protection in the European Union, fact sheet n.º 34, disponível em 

http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/fs34_religiousdiscrimination_oct2007_en.pdf [05/01/2013]. 

248 Comissão Nacional para as Comemorações do 50.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem e Década das Nações 

Unidas para a Educação em matéria de Direitos Humanos (ed.) - Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa, disponível em 

http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Racismo.pdf [05/01/2013]. 

http://www.amnesty.eu/content/assets/REPORT.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf
http://www.cite.gov.pt/imgs/directivas/Directiva%202004-113.pdf
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/fs34_religiousdiscrimination_oct2007_en.pdf
http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Racismo.pdf
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Recomendação de política geral n.º 7 sobre legislação nacional para combater o racismo e a 

discriminação racial249.  

De acordo com o relatório da Amnistia Internacional, os países europeus com maior 

concentração de muçulmanos registavam em 2009 maiores níveis de discriminação para além de 

que, já de acordo com dados referentes a 2010, os muçulmanos são mais frequentemente vítimas 

de discriminação do que os não muçulmanos250. Recentemente o relatório de 2012 do 

Eurobarómetro da discriminação com base na religião ou crença, demonstrou que a maior parte 

dos europeus entende que a discriminação formulada com base na religião é rara ou não existente. 

Contudo, quando se faz a análise país-a-país os resultados demonstram que este tipo de 

discriminação encontra-se mais disseminado na França (66%) seguido da Bélgica (60%)251. 

Dito isto, a preocupação com o direito das minorias, ainda é algo presente nas resoluções 

do Parlamento Europeu252, mesmo que o foco tenha estado direccionado para potenciais novos 

Estados Membros253, ainda que, como salienta Gabriel von Toggenburg: 

                                                           
249 A Recomendação de política geral n.º 7 define racismo como: ―[t]he belief that a ground such as race, colour, language, religion, 

national or ethnic origin justifies contempt for a person or a group of persons, or the notion of superiority of a person or a group of persons‖ para além 

de que identifica os actos relacionados com o direito penal que podem consubstanciar manifestações de islamofobia, definida pelo Conselho da 

Europa, na sua publicação ‗Islamophobia and its consequences on Young People‘ como: ―[t]he fear of or prejudiced viewpoint towards Islam, Muslims 

and matters pertaining to them. Whether it takes the shape of daily forms of racism and discrimination or more violent forms, Islamophobia is a 

violation of human rights and a threat to social cohesion‖. Cf. European Monitoring Centreon Racism and Xenophobia - Muslims in the European 

Union…, op. cit., pp. 60-61. 

No mais que nos interessa, a recomendação geral n.º 8 sobre o combate ao racismo enquanto se combate o terrorismo nota que "As a 

result of the fight against terrorism engaged since the events of 11 September 2001, certain groups of persons, notably Arabs, Jews, Muslims, certain 

asylum seekers, refugees and immigrants, certain visible minorities and persons perceived as belonging to such groups, have become particularly 

vulnerable to racism and/or toracial discrimination across many fields of public life including education, employment, housing, access to goods and 

services, access to public places and freedom of movement". Cf. European Monitoring Centreon Racism and Xenophobia - Muslims in the European 

Union…, op. cit., p. 60. 

250 Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., p. 26. 

251 Comissão Europeia - Special Eurobarometer 393: Discrimination in the EU in 2012 report, pp. 49-52, disponível em 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf [05/01/2013]. 

252 Como a Resolução de 1981 sobre uma Carta comunitária das línguas e culturas regionais e sobre uma Carta dos direitos das minorias 

étnicas (JO C 287, de 9.11.1981); a Resolução de 1983 sobre as medidas a favor das línguas e das culturas minoritárias (JO C 68, de 14.3.1983); a 

Resolução de 1987 sobre as línguas e culturas das minorias regionais e étnicas da Comunidade Europeia (JO C 318, de 30.11.1987); a Resolução de 

1990 sobre a situação das línguas nas Comunidades Europeias e a situação da língua catalã (JO C 19, de 28.1.1991); a Resolução de 1994 sobre as 

minorias linguísticas e culturais na Comunidade Europeia (JO C 61, de 28.2.1994); a Resolução de 2001 sobre as línguas europeias regionais e de 

menor difusão (JO C 177 E, de 25.7.2002); e a Resolução de 2005 sobre a protecção das minorias e as políticas de combate à discriminação numa 

Europa alargada (JO C 124 E, de 25.5.2006). Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União…‖, op. cit., p. 14. 

253 Cf. Helen O‘NIONS – Minority rights protection in International Law: The Roma of Europe, Aldershot, Ashgate, 2007, p. 88; Patrícia 

JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União...‖, op. cit., p. 14. Bruno de Witte salienta que ―For the EU, concern for minorities is 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf
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 ―[t]here is no safeguard against further decrease in the 

―minority-performance‖ of new member states now that the political 

carrot has been consumed‖ 254. 

Apesar da reserva dos Estados Membros em dotar a União Europeia de mecanismos 

efectivos para a protecção das minorias, existem princípios, há muito aceites, que outorgam direitos 

ao indivíduo e será com base nisto que teremos uma actuação comunitária. Ou seja, dentro da 

protecção supra-nacional conferida pela U.E. conseguimos, ainda que indirectamente, a protecção 

das minorias. No que respeita à diversidade religiosa, o Tribunal de Justiça pronunciou-se no 

acórdão Prais, que versava sobre a marcação de exames em função de motivos religiosos e faz 

menção a motivos religiosos em Torfaen e Schindler et al255. 

 A preferência pelas políticas anti-discriminatórias em detrimento da adopção de uma 

política, ou políticas, multiculturalista pode justificar-se, segundo Timo Makkonen, pela construção 

de quatro argumentos. O primeiro argumento prende-se com o facto das políticas multiculturais, em 

parte impostas pelos direitos das minorias, se desviarem do princípio geral de que não devemos 

julgar ninguém em função da sua etnia, cultura ou religião, devendo a sociedade, pelo menos na 

esfera pública, ignorar as diferenças. Um segundo argumento afirma que as políticas multiculturais 

acarretam um aumento dos níveis de consciência quanto à cor e quanto à raça, o que pode levar à 

politização da etnicidade e ao enfraquecimento da solidariedade entre os grupos. Um terceiro 

argumento decorre do medo das políticas multiculturais poderem criar um fosso, poderem acentuar 

a distância social entre os grupos e, assim, contribuir para o prevalecimento do preconceito e 

discriminação. Por fim, o último argumento adverte contra a aceitação de algumas das premissas 

de fundo da política multicultural, premissas que, apoiadas na existência de diferenças naturais e 

culturais insuperáveis determinam a exigência de sociedades separadas256. 

O autor, da mesma forma, apresenta-nos quatro argumentos a favor das políticas 

multiculturais do ponto de vista da luta contra a discriminação. O primeiro argumento prende-se 

com o facto da rejeição das políticas multiculturais, ser em si, inerentemente discriminatório e 

                                                                                                                                                                                
primarily an export product and not one for domestic consumption‖. Cf. Helen O‘NIONS – Minority rights protection in International Law…, op. cit., p. 

89. 

254 Helen O‘NIONS – Minority rights protection in International Law…, op. cit., p. 89. 

255 Cf. Patrícia JERÓNIMO – ―O Princípio da Diversidade e o Direito da União…‖, op. cit., p. 24. No caso Prais v. Conselho (Processo 130-

75 Vivien Prais v Council of the European Communities), o TJUE estatui que a discriminação religiosa é proibida e contrária aos direitos fundamentais. 

256 Cf. Timo MAKKONEN – ―Is multiculturalism bad for the fight against discrimination?‖, in Martin Scheinin, Reetta Toivanen (eds.) - 

Rethinking non-discrimination and minority rights, Turku, Åbo Akademi University Institute for Human Rights , 2004, pp. 171-172. 
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potencialmente racista. A sociedade e suas instituições não são neutras, acomodando as 

necessidades culturais e religiosas gerais do grupo dominante. Atender às necessidades das 

minorias, neste sentido, não significaria, atribuir-lhes uma posição privilegiada, mas garantir que 

sejam tratados com igualdade. Um segundo argumento aponta que a acomodação multicultural 

promove a participação e, portanto, a integração dos membros das minorias na sociedade 

diminuindo a distância entre os grupos. Com a aceitação das minorias e acomodação das suas 

necessidades específicas, a sociedade pode ser vista como um projeto comum. Caso contrário, se a 

sociedade não respeitar as diversas identidades e necessidades específicas, os membros das 

minorias vão sentir-se prejudicados e terão menos interesse em participar na sociedade. O terceiro 

argumento afirma que as políticas multiculturais não criam preconceitos e estereótipos, pelo 

contrário, ao familiarizarem-se com as expressões de diversidade, as pessoas ficam com menos 

espaço para o preconceito. A exposição à diversidade ajuda à eliminação de estereótipos negativos 

e a uma melhor gestão do pluralismo cultural. Por último, o quarto argumento relembra que os 

direitos das minorias são uma manifestação dos Direitos Humanos. Estes não são uma categoria 

separada mas constituem sim um reconhecimento, a base jurídica, para medidas específicas da 

protecção dos Direitos Humanos257. 

É do nosso entendimento que não existe uma incompatibilidade entre medidas proibitivas 

da discriminação e o reconhecimento de direitos específicos às minorias. A tutela das minorias 

depende, simultaneamente de um e de outro. Inicialmente, esta tutela assentava, quase 

exclusivamente, na proibição da discriminação, progredindo, por força do multiculturalismo, para 

uma tutela através de direitos específicos (a título de exemplo, a adopção de medidas de 

discriminação positiva, como o é a implementação quotas, autonomia administrativa ou dispensa do 

cumprimento das regras gerais como a obrigatoriedade de uso de capacete na condução de um 

ciclomotor por um Sikh para não ter de retirar o turbante, etc.). 

Nada impede que no contexto comunitário se venha a adoptar uma política multiculturalista, 

sem interferência na política anti-discriminatória ou a possível competência da União Europeia na 

regulação da protecção das minorias. Contudo, esta competência pode ser considerada 

desnecessária por parte dos Estados que não pretendem abdicar da sua soberania na determinação 

da melhor política cultural a adoptar no seu território (podendo a postura do Estado face à 

diversidade dentro do seu território ser uma expressão da sua diversidade, da sua identidade), para 

                                                           
257 Cf. Timo MAKKONEN – ―Is multiculturalism bad for the fight against discrimination?‖, op. cit., pp. 172-174.  
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além de que, uma transferência de competências nesta matéria pode ser inadequada, pois uma 

única determinação aplicável a todos os Estados-Membros pode não ser ajustada à realidade, pode 

não ser proporcional. Contudo, num espírito de abertura e colaboração política entre todos os 

Estados-Membros, a União Europeia poderia assumir um papel mais definido neste domínio258. 

 

1.5. Minorias Religiosas 

 

1.5.1. Conceito de minoria e minoria religiosa 

 

Apesar de haverem sido feitas diversas tentativas, nunca foi possível chegar a uma 

definição de minorias que por todos fosse aceite. O problema prende-se com o número de aspectos 

que se tem de ter em conta no momento de elaborar uma definição. Nomeadamente, se para o 

conceito de minoria é relevante o número de elementos e, em caso afirmativo, se tem de estar em 

proporção em relação à percentagem maioritária da população; se os indígenas e os estrangeiros 

deveriam ser tomados em conta ou se o conceito apenas podia contemplar grupos nacionais; e 

quais os critérios a ser observados (os objectivos ou em conjunto com os subjectivos). Outra 

questão relevante prende-se com a sugestão de substituir a palavra ―minoria‖, devido à sua 

conotação, por ―comunidade‖, ―grupo‖, ―povoação‖ entre outras259. 

Numa primeira tentativa para estabelecer um conceito de ―minoria‖, a Subcomissão para a 

prevenção da discriminação e protecção das minorias, em 1948, na sua segunda sessão, colocou 

em agenda, para o período de sessões seguinte, o trabalho de definir e classificar ―minorias‖ e 

pede ao Secretário-Geral que se pronuncie sobre o assunto, contribuindo com propostas e 

sugestões260. O Secretário-Geral elabora, então, um memorando261 onde assume uma perspectiva 

                                                           
258 Gabriel N. TOGGENBURG - Minorities (. . .) the European Union: is the missing link an ‗of‘ or a ‗within‘?, European Integration, Carfax 

Publishing, 2003, volume 25(3), Setembro, pp. 278–279, disponível em 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/Minorities%20the%20European%20Union.pdf [05-10-2012]. 

259 José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 146. 

260 Doc. E/CN.4/351, resolução H, p. 18: ―The Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities A, 

Decides to place the following item on the provisional agenda of its next session: «Definition and classification of minorities»; B, Decides to consider 

document E/CN,4/Sub.2/69 in connexion with the item on the agenda referred to in paragraph A above; C, Invites its members to forward to the 

Secretariat, for circulation before its next session, further proposals and suggestions on the subject referred to in paragraph A above‖, aspas no 

original. 

http://www.eurac.edu/en/research/institutes/imr/Documents/Minorities%20the%20European%20Union.pdf
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puramente teórica sobre o tema, excluindo qualquer referência relativamente à protecção das 

minorias.  

Caberá retroceder a 1930, tempo ao qual, o Tribunal Permanente Internacional de Justiça 

fez a sua interpretação do conceito minoria numa opinião consultiva de 31 de Julho de 1930, 

relativamente à emigração das comunidades Greco-Búlgaras. O Tribunal salientou que, 

tradicionalmente, a ―comunidade‖ é um grupo de pessoas que vivem num dado país ou localidade, 

tendo a sua própria raça, religião, língua e tradições, unidas por esta identidade num sentimento de 

solidariedade, com a intenção de preservar as suas tradições num sentimento de solidariedade, 

manter o culto, assegurar a educação dos seus filhos de acordo com o espírito e tradições da sua 

raça e ajudar-se mutuamente. Para o Tribunal a questão de entender uma comunidade nestes 

termos é uma questão de facto e não de direito, mesmo que a lei local teça considerações sobre o 

assunto262.  

Por seu turno, a Subcomissão para a prevenção da discriminação e protecção das minorias, 

por três vezes recomendou à Comissão para os Direitos Humanos que elaborasse um projecto de 

resolução em que definisse minorias263. Neste projecto de resolução, adoptado pela Subcomissão na 

sua terceira sessão, no estabelecimento da definição de minorias deveria ter-se em conta que 

existem grupos populacionais dentro de um Estado, habitualmente conhecidos como minorias, com 

características que os distinguem do resto da população (etnia, religião, língua) e que, por tal, 

devem ser protegidos no plano interno e internacional para que possam preservar e desenvolver 

essas tradições ou características; que existem minorias que não precisam de protecção, 

nomeadamente aqueles grupos que, ainda que tenham número inferior ao resto da população, 

constituem o elemento dominante e aqueles que desejam ser tratados da mesma forma ao resto da 

população; a interferência indesejável no desenvolvimento espontâneo que se verifica numa 

sociedade, nomeadamente, um novo ambiente ou dos meios de comunicação; o risco na adopção 

de medidas que possam conduzir a abusos entre minorias cujas aspirações podem ser perturbadas 

por elementos interessados em fomentar a deslealdade ao Estado; o risco em garantir o respeito 

                                                                                                                                                                                
261 Doc. E/CN.4/Sub.2/85, 27 Dezembro de 1949. 

262 Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1, p. 5. Naquele período, da Sociedade das Nações, no que corresponde concretamente à protecção das 

minorias religiosas, relembramos que ao regime geral de protecção das minorias, nos vários tratados firmados, ficaram estabelecidos regimes 

especiais aplicáveis a certas minorias. 

263 Doc. E/CN.4/Sub.2/140, anexo I, projecto de resolução II; E/CN.4/Sub.2/154, projecto de resolução II e Doc. E/CN.4/641, anexo I, 

projecto de resolução II. 
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por costumes incompatíveis com os direitos proclamados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; e por fim, as dificuldades levantadas pelas pretensões de alguns grupos de obter o status 

de minoria, transformando-se num fardo desproporcional para os recursos do Estado. 

Considerando estes factores, a Subcomissão propôs à Comissão a elaboração de uma 

definição de minorias baseada em três princípios. Em primeiro lugar, o termo minoria incluiria 

apenas grupos não-dominantes de uma população que possuam e desejem preservar tradições ou 

características étnicas, religiosas ou linguísticas estáveis, marcadamente diferentes das do resto da 

população. Em segundo lugar, tais minorias deviam incluir um número de pessoas auto-suficiente 

para preservar essas tradições ou características. Por último, as minorias devem ser leais ao Estado 

do qual são nacionais264. 

Tendo sido aceites os princípios base mencionados, a Subcomissão, em 1954, na sua sexta 

sessão, decide através da resolução F iniciar um estudo sobre a situação das minorias no mundo e 

aplicar uma versão modificada da definição do projecto de resolução já mencionado265. No relatório 

que apresentou à Subcomissão, Francesco Capotorti, defendeu que uma minoria étnica, religiosa 

ou linguística é um grupo numericamente inferior ao resto da população do Estado a que pertence e 

possui características culturais, físicas ou históricas, uma religião ou uma língua diferente da do 

resto da população266. A noção de minoria a que chegou o relator especial não se manteve estática 

durante todo o seu estudo, tendo recebido diversas contribuições dos Estados, organismos 

especializados, organizações governamentais regionais e organizações não governamentais267.  

No relatório apresentado à Subcomissão em 1977, o relator especial salientou os 

elementos definidores que foram destacados na discussão da definição de minoria, agrupando em 

elementos objectivos e elemento subjectivo268. No quadro dos elementos objectivos destaca-se a 

existência de um grupo populacional distinto do maioritário que possui características étnicas, 

religiosas ou linguísticas próprias; a importância numérica, devendo ser inferior à população 

dominante; a posição não dominando do grupo face ao resto da população e a condição jurídica das 

pessoas que devem ser nacionais ou ―súbditos‖. O elemento subjectivo por sua vez deve 

                                                           
264 Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, p. 6. 

265 Contudo esta decisão não foi implementada. Ao mesmo tempo a Comissão pede à Subcomissão para prosseguir o estudo sobre a 

definição de ―minoria‖ que na sua sétima sessão centra a sua atenção no problema da discriminação e atrasar o estudo dos problemas da protecção 

especial das minorias onde se incluía a problemática da definição de ―minoria‖, cf. Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, pp. 6-7. 

266 Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, p. 7. 

267 Para um maior desenvolvimento, cf. Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, pp. 7-11. 

268 Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, ponto 565-567, p. 96. 
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manifestar-se no desejo expresso pelos próprios membros de preservar as suas tradições e 

características. 

Partindo destes elementos, Francesco Capotorti propõe uma definição enfatizando que a 

definição proposta está limitada, no seu objectivo, por ser desenhada com base no artigo 27.º do 

Pacto Internacional Direitos Civis e Políticos. Assim, o termo minoria pode referir um grupo 

numericamente inferior ao resto da população do Estado, numa posição não dominante, cujos 

membros, sendo nacionais do Estado, possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas 

diferindo do resto da população e manifestam um sentido de solidariedade direccionado para a 

preservação da sua cultura, tradições, religião ou língua269. 

Uma outra pronunciação sobre esta definição, foi feita pelo relator especial Jules Deschênes 

concluindo este que, dentro dos elementos que não integram a noção de minoria, constam as 

minorias nacionais, os indígenas, os estrangeiros, as minorias dominantes e as maiorias oprimidas. 

Para o relator especial uma minoria é constituída por um grupo de cidadãos de um Estado, 

constituindo uma minoria numérica e estando numa posição não dominante nesse Estado, dotado 

de características étnicas, religiosas ou linguísticas o que difere da maioria da população, dotado de 

um sentido de solidariedade entre os membros do grupo motivada, se apenas implicitamente, por 

uma vontade colectiva de sobreviver e cujo objectivo é alcançar a igualdade de facto e legal em 

relação à maioria270.  

As propostas não ficaram por aqui, no estudo de Asbjorn Eide, sobre as possíveis medidas 

para facilitar a solução pacífica e construtiva dos problemas em que intervêm minorias, este 

estabeleceu uma definição de minoria apenas para conferir uma base para efeitos do estudo. 

Assim, uma minoria é qualquer grupo de pessoas residentes num Estado soberano que constitui 

menos de metade da população da sociedade nacional e cujos membros compartem características 

comuns de natureza étnica, religiosa ou linguística que os distingue do resto da população271. Nesta 

definição, Eide tem uma visão mais abrangente incluindo os povos indígenas, independentemente 

do facto destes poderem ter direitos mais fortes que as outras minorias272. 

                                                           
269 Doc. E/CN.4/ Sub.2/384/Rev.1, ponto 568, p. 96. 

270 Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31, 14 Maio 1985. 

271 Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34, párr. 29. 

272 Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/34, párrs. 39-40. 
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Uma outra aproximação conceitual, esta já mais ampla, é feita pelo Comentário Geral 23 

(50) ao artigo 27.º273 onde o Comité afirma que o artigo 27.º confere direitos às pessoas 

pertencentes a minorias que ―existam‖ num Estado parte. Dada a natureza e o alcance dos direitos 

reconhecidos pelo artigo, não é relevante determinar o grau de permanência conotado no termo 

―existam‖. Aos indivíduos pertencentes às minorias não deve ser negado o direito, em conjunto com 

os membros da sua comunidade, de desfrutar da sua própria cultura, praticar a sua religião e falar 

a sua língua. Assim como eles não precisam ser nacionais ou cidadãos, eles não precisam ser 

residentes permanentes. Assim, os trabalhadores migrantes ou mesmo os visitantes a um Estado 

Parte, constituindo essas minorias, têm o direito a o exercício desses direitos. Como qualquer outro 

indivíduo no território do Estado-Parte, eles, também têm direitos gerais. A existência de uma 

minoria étnica, religiosa ou linguística num dado Estado parte não depende de uma decisão por 

parte desse Estado, mas precisa ser estabelecido por critérios objectivos274. Há autores que 

defendem que esta interpretação extensiva constitui não uma tentativa de definir ―minoria‖ mas 

uma forma de proteger a realidade dos grupos minoritários275.  

 Uma definição alternativa foi a sugerida por Stanislav Chernichenko no âmbito do grupo de 

trabalho ad hoc criado no seio da Subcomissão relativa às minorias. A definição que Chernichenko 

apresentou no seu working paper E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.1, reunia elementos das 

definições de Deschênes, Capotorti e Eide e o seu próprio cunho. Para este, por minoria deveria 

entender-se um grupo de pessoas que reside, com carácter de permanência, no território de um 

dado Estado, em princípio em número inferior ao resto da população, cujos membros possuem 

características nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas, assim como outras características 

análogas que diferem das do resto da população e manifestam uma vontade de sobrevivência e 

manutenção da identidade do grupo. 

 Esta definição foi debatida na segunda sessão do Grupo de Trabalho e, a partir deste 

debate, Chernichenko elaborou um segundo documento com uma nova definição. Nos novos 

moldes, a minoria seria constituída por um grupo de pessoas com residência permanente no 

território de um Estado, numericamente inferior ao resto da população desse Estado, representando 

menos de metade deste número, cujos membros são detentores de características nacionais ou 

                                                           
273 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 de Abril 1994. 

274 CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, 26 de Abril 1994, párr. 5.2. 

275 José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 161. 
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étnicas, religiosas e linguísticas, assim como outras características análogas que diferem das 

características correspondentes ao resto da população e manifestam uma vontade de sobrevivência 

e manutenção da identidade de grupo, a qual não deve ser interpretada como a concessão do 

direito a cometer actos ou o fomentar de actos dirigidos à privação da condição de cidadão ou 

residente permanente. Apesar dos esforços nada mais foi feito do que algumas observações na 

terceira sessão em 1997276.  

Já no domínio do Conselho de Europa, a Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias 

Nacionais de 1995 não contem uma definição de minorias, ausência justificada pelo Comité 

Consultivo da Convenção-Quadro, como uma forma de ―permitir o estabelecimento de um quadro 

normativo aplicável a situações políticas e jurídicas muito diversas‖277. Assim, de acordo com a 

Convenção-Quadro, os Estados comprometem-se a promover as condições adequadas que 

permitam às pessoas pertencentes a minorias nacionais a conservação e o desenvolvimento da sua 

cultura, bem como a preservação dos elementos essenciais da sua identidade, que são a sua 

religião, a sua língua, as suas tradições e o seu património cultural (artigo 5.º). Destaca ainda o 

direito de qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional a manifestar a sua religião ou a sua 

convicção, bem como o direito de criar instituições religiosas, organizações e associações (artigo 

8.º); o direito à liberdade de expressão que compreende a liberdade de opinião e a liberdade de 

receber ou de comunicar informações ou ideias na língua minoritária, sem ingerência de 

autoridades públicas; não são colocados obstáculos à criação, e à utilização da imprensa escrita por 

pessoas pertencentes a minorias nacionais (artigo 9.º) entre outros. Apesar dos seus limites, esta 

Convenção-Quadro foi considerada por muitos como o equilíbrio possível entre a protecção das 

minorias e a preservação da autonomia dos Estados.  

                                                           
276 E/CN.4/Sub.2/1997/1810, Julho 1997, párrs. 99-104. 

277 Cf. Patrícia JERÓNIMO – Minorias, p. 1, texto disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22324/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20Minorias.pdf [26-01-2013]. Contudo este facto tem 

sido aproveitado pelos Estados. Segundo Patrícia Jerónimo ―[o] facto de a Convenção Quadro não oferecer uma definição de minoria nacional tem 

levado muitos Estados [a] apor reservas e declarações aos respectivos instrumentos de ratificação, esclarecendo e restringindo o sentido com que o 

conceito de minoria nacional deverá ser aplicado aos seus territórios. A principal ressalva não se dirige, contudo, contra as minorias étnicas, religiosas 

ou linguísticas [mas] sim contra as chamadas «novas minorias», ou seja, as minorias trazidas pela imigração. A exclusão das «novas minorias» do 

âmbito subjectivo da Convenção Quadro não é, no entanto, exigida pelos termos da Convenção e tem vindo a ser crescentemente combatida na 

doutrina. O Comité Consultivo, fiel à sua abordagem flexível e inclusiva, admite que alguns preceitos da Convenção, como o artigo 11.º, n.º 3, só 

façam sentido para as «velhas minorias», mas defende que a tutela das «novas minorias» é inteiramente possível para outras disposições, 

propugnando uma avaliação artigo-a-artigo, e tem elogiado os Estados que adoptam semelhante leitura‖. Cf. Patrícia JERÓNIMO – Minorias, op. cit., p. 

2, interpolação nossa, itálicos e aspas no original. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22324/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20Minorias.pdf
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Ainda que não contenha uma definição de minorias nacionais, para uma maior 

compreensão da posição do Conselho, podemos reportar-nos à Recomendação 1201 (1993). Nesta 

recomendação, é proposto um protocolo adicional à Convenção para a Protecção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, no que respeita às pessoas pertencentes a minorias 

nacionais, no qual estava prevista uma definição de minoria nacional, que consiste num grupo de 

pessoas que residem no território de um Estado e são cidadãos do mesmo; mantêm laços 

duradouros e firmes com o Estado; exibem distintas características étnicas, culturais, religiosas ou 

linguísticas; têm um número suficientemente representativo, embora inferior ao resto da população 

desse Estado ou de uma região desse Estado e são motivados pela preocupação de preservar 

conjuntamente o que constitui a sua identidade comum, nomeadamente a sua cultura, as suas 

tradições, sua religião ou sua língua. Esta definição é bastante restritiva compreendendo não só a 

exclusão dos estrangeiros mas também de grupos cuja existência seja recente mesmo quando os 

membros são nacionais desse mesmo Estado.  

Muitos mais são os entendimentos feitos sobre o conceito de minoria mas por último, 

salientamos o trabalho desenvolvido pela Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE). O conceito usado no âmbito da OSCE, tem na sua base os rasgos diferenciais que separam 

a minoria da maioria consubstanciando estes na inferioridade numérica, posição não dominante e, 

um elemento subjectivo, a vontade comum dos membros do grupo de conservar os seus traços 

distintivos. Pode-se dizer que é um conceito que se aproxima do artigo 27.º do PIDCP ao adoptar 

uma noção mais ampla e, por tal, mais imprecisa. Contudo o caminho traçado até chegar à OSCE 

está marcado pela presença constante de um discurso direccionado para as minorias nacionais o 

que pode dificultar a conexão com os elementos étnicos, linguístico, religioso ou cultural278. 

Não há um consenso sobre quais os elementos a constar da definição de minoria pois a 

presença ou ausência de algum elemento pode determinar a inclusão ou exclusão de alguns 

grupos. Contudo há elementos que podemos encontrar em todas as definições nomeadamente, a 

                                                           
278 A Acta Final de Helsínquia de 1975 reconhece a existência das minorias nacionais bem como certos direitos das pessoas pertencentes 

às mesmas. Num documento da Reunião de Viena faz-se referência à protecção da identidade étnica, cultural, linguística e religiosa das minorias 

nacionais. No Documento final da Conferência de Copenhaga a temática das minorias nacionais está bem presente. Na Carta de Paris para uma nova 

Europa de 1990 declara que ― a identidade étnica, cultural, linguística e religiosa das minorias nacionais será protegida e às pessoas pertencentes a 

estas minorias têm o direito de expressar, preservar e desenvolver essa identidade sem discriminação e com total igualdade perante a lei‖. O 

Documento de Clausura da Reunião de Moscovo adoptado em 1991 incorporou um informe sobre minorias nacionais. No Documento final da 

Conferência de Copenhaga a temática das minorias nacionais está bem presente, cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la 

Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., pp. 173-176. 
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presença de características étnicas, religiosas ou linguísticas distintas do grupo maioritário, a 

importância numérica do grupo, a vontade de sobrevivência da identidade do grupo e a exigência de 

lealdade ao Estado. 

A existência de características étnicas, religiosas ou linguísticas distintas do resto da 

população e a necessidade da sua verificação aquando da determinação de minoria, é um elemento 

básico pois a existência de grupos com tais características é uma questão de facto279. Salienta-se 

que, basta estar presente uma das características enumeradas, que distinguem o grupo do resto da 

população do Estado, para poder preencher este requisito e poder-se falar em minoria.  

Quanto à questão numérica, há duas perguntas que se podem colocar. Nomeadamente se 

ao grupo deve corresponder um número mínimo de membros e, por outro lado, se deve 

corresponder a menos de metade da população. No que respeita à primeira questão, a pergunta é, 

se por mais pequeno que seja o grupo, o Estado tem a obrigação de disponibilizar os seus recursos 

para assegurar os direitos conferidos pelo status de minoria. Em resposta, segundo Capotorti tem 

de haver um equilíbrio razoável entre o esforço do Estado e o benefício que daqui resulta280. Agora, 

não se pode considerar o critério matemático, exclusivamente, no momento de determinar a 

inclusão de um grupo nas minorias. No entendimento de Capotorti e, com o qual não podemos 

deixar de estar de acordo, tem de se analisar caso a caso. Quanto à questão de a minoria ter de 

corresponder a menos de metade da população, compreende-se que aqueles que sejam 

numericamente inferiores, os grupos não predominantes, gozem de uma protecção para preservar 

as suas características.  

A vontade de sobrevivência do grupo é marcadamente um elemento subjectivo da definição. 

Contudo este é um elemento controverso na medida em que os Estados podiam recusar-se a 

cumprir as suas obrigações para com as minorias justificando que estes não tinham a pretensão de 

conservar as suas características. Por outro lado, devido à natureza das obrigações dos Estados de 

disponibilizarem ao máximo os seus recursos, é essencial que o grupo queira conservar a sua 

                                                           
279 Cf. Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., párr. 566, p. 

96. 

280 ―[I]t seems sensible to take  account of the  difficulties  that  would arise from  the  application  of  article  27  to  groups  so numerically  

small  that  it  would  be  a disproportionate burden  upon  the  resources  of the  State to  grant  them special status. Here, a question of fact arises 

that  can only be solved upon consideration  of each particular  case in the light  of  the  following  notion:  that  States should  not  be required  to  

adopt special measures of protection  beyond  a reasonable proportionality  between the  effort involved  and the  benefit to be derived from  it‖, cf. 

Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., párr. 566, p. 96, interpolação 

nossa. 
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identidade. Uma vez que um grupo tenha a sua própria identidade étnica, religiosa ou linguística 

estabelecida em relação ao resto da população, essa identidade implica solidariedade entre os 

membros e uma vontade comum para contribuir para a preservação das suas características 

distintivas281.  

O elemento da lealdade ao Estado levanta uma questão pertinente. Saber se os membros 

da minoria devem ser nacionais do Estado ou se por outro lado, o que interessa é a permanência 

da minoria no território de um determinado Estado. A exigência de lealdade é um elemento bem 

presente em vários trabalhos, sob a premissa de que as minorias devem ser leais ao Estado do qual 

são nacionais. Contudo, há uma distinção entre os conceitos de ―nacionalidade‖, ―cidadania‖ e 

―residente‖ que poderiam fazer com que se incluísse outras pessoas que não os nacionais no termo 

―minoria‖. A exigência de uma ligação ao território é compreensível na medida do que é exigido ao 

Estado. Os direitos outorgados às minorias implicam obrigações por parte destas para com a 

sociedade onde se encontram inseridos não devendo usar dos seus direitos para comprometer a 

unidade e segurança do Estado282.  

Na procura por uma definição de minoria vários foram os questionamentos colocados 

quanto à pertença ou exclusão de determinados grupos, nomeadamente, os estrangeiros e os povos 

indígenas. A problemática da questão dos estrangeiros ser considerada no quadro dos grupos 

minoritários tem suscitado debates, tendendo os Estados pela exclusão destes, do âmbito de 

aplicação dos instrumentos internacionais, remetendo a protecção dos estrangeiros para o âmbito 

do princípio universal de não discriminação283. Neste contexto, aos estrangeiros deve ser conferido, 

pelo menos, um tratamento igual ao conferido aos cidadãos, como dispõe o artigo 2.º do Pacto 

                                                           
281 Francesco CAPOTORTI – Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities, op. cit., párr. 567, p. 96. 

282 Doc. E/CN.4/641, p. 35. 

283 Esta opção pela exclusão dos grupos minoritários formados pela imigração não é partilhada pelo Comité dos Direitos do Homem nem 

pelo Comité Consultivo da Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais. De acordo com Patrícia Jerónimo ―O Comité dos Direitos do 

Homem, no Comentário Geral n.º 23 sobre os direitos das minorias, de 1994, esclareceu que os indivíduos protegidos pelo artigo 27.º do PIDCP são 

todos os membros de um grupo que partilhe uma cultura, religião e/ou língua comum, não sendo necessário que estes sejam cidadãos do Estado, 

nem sequer que residam a título permanente no seu território. E acrescentou que a existência de uma minoria étnica, religiosa ou linguística no 

território de um Estado não depende da decisão desse Estado, antes deve ser estabelecida de acordo com critérios objectivos. De modo não muito 

diferente, o Comité Consultivo da CQPMN tem vindo a entender que a aplicação da Convenção não requer o reconhecimento formal de minorias 

nacionais pela ordem interna dos Estados, nem pressupõe a exclusão das «novas minorias» formadas pela imigração‖. Cf. Patrícia JERÓNIMO – 

Minorias, texto disponível em http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22324/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20Minorias.pdf [26-01-

2013], aspas no original. Não podíamos estar mais de acordo, pois consideramos que os estrangeiros que mantenham um vínculo especial com um 

território, que não corresponda ao território de que são nacionais, devem receber a mesma protecção que os nacionais de modo a que não haja lugar 

a situações de enorme injustiça. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22324/1/JER%C3%93NIMO,%20P.,%20Minorias.pdf
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Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, mas isto não significa que por tal se possam inserir na 

categoria de minorias284.  

O surgimento de uma especial preocupação com os povos indígenas pode ser situado 

temporalmente na década de 70. No âmbito da ONU, o tratamento da problemática relacionada 

com os povos indígenas iniciou-se em 1971 quando o Conselho económico e social da Nações 

Unidas, doravante designado de ECOSOC, nomeia um relator especial cujo mandato consistia na 

elaboração de um estudo relativo ao problema da discriminação contra os povos indígenas. Este 

estudo, elaborado por Martínez Cobo, apesar de limitado à questão da discriminação e, por tal, não 

esgotar toda a problemática dos povos indígenas, prolongou-se no tempo tendo sido concluído 

depois de catorze anos. 

No que respeita à definição de povo indígena, o estudo do Relator Especial trata, no seu 

capítulo V, sobre as várias formulações feitas por diversos Estados e os critérios, subjectivos (auto-

identificação e aceitação) e objectivos (ancestralidade, cultura e a língua), usados para o mesmo. 

Para Martínez Cobo, comunidades indígenas, povos e nações são aquelas que, tendo uma 

continuidade histórica com as sociedades anteriores a invasões e ao pré-colonialismo no seu 

território, consideram-se distintos de outros sectores das sociedades que agora prevalecem nesses 

territórios ou em parte deles. No presente, constituem sectores não-dominantes da sociedade e 

estão determinados a preservar, desenvolver e transmitir às futuras gerações os seus territórios 

ancestrais e a sua identidade étnica como base da sua contínua existência enquanto povos, de 

acordo com os seus padrões culturais, instituições sociais e sistemas legais285. Cabe destacar, ainda 

que bastante similar a esta definição, a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes que considera indígenas 

aqueles que pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região 

geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das 

actuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas 

próprias instituições sociais, económicas, culturais e políticas, ou parte delas286. A Declaração sobre 

                                                           
284 Uma convenção foi aprovada relativamente aos direitos dos trabalhadores migrantes e das suas famílias. Esta é dirigida a um grupo 

determinado mas este não é em sentido restrito considerado como minoria, cf. Doc. E/CN.4/AC.5./1996/WP.2, p. 11. 

285 Doc. E/CN.4/SUB.2/1986/7/Add.4, párr. 379, p. 30. 

286 Artigo 1.º, b) da Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países 

Independentes. 
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os Direitos dos Povos Indígenas adoptada a 13 de Setembro de 2007 optou por não incluir uma 

definição287. 

Podemos encontrar elementos comuns entre a definição de povos indígenas e minorias, 

como seja o desejo de sobrevivência do grupo, a presença de características distintivas do resto da 

população e a situação de grupo não dominante. Quanto às diferenças, as mais contundentes, 

prendem-se com a representatividade numérica do grupo, pois no caso dos povos indígenas, estes 

não têm de representar uma minoria da população, podendo constituir a sua maioria como é o caso 

da Bolívia ou da Guatemala288. Mas, mais importante do que a questão numérica, é a situação de 

vulnerabilidade. No que respeita à identidade, as minorias são objecto de uma protecção especial 

em virtude da presença de apenas um elemento diferenciador. Já no caso dos povos indígenas, 

existe um conjunto de elementos que têm de se reunir para determinar a sua especificidade. A 

origem histórica é determinante no caso dos povos indígenas e no caso das minorias, não o é no 

mesmo sentido ainda que seja necessário uma ligação ao território. Por último, as comunidades 

indígenas são entendidas enquanto povo. Para explicar este traço distintivo das minorias dos povos 

indígenas, é clara a pronúncia o Relator especial Eide que nos diz que, enquanto a Declaração 

sobre as minorias e outros instrumentos relativos às pessoas pertencentes a minorias têm por 

objectivo garantir um lugar para o pluralismo dentro da unidade, os instrumentos relativos aos 

povos indígenas têm o objectivo de permitir um maior desenvolvimento autónomo. Resultado disto, 

é que estamos presentes duas categorias separadas que recebem protecção diferente e, logo, 

povos indígenas não se confunde ou se insere no conceito de minoria.  

Especificamente, um grupo religioso, para ser considerado ―minoria‖ tem de ser 

numericamente inferior ao resto da população, estar fixado no território de um Estado com carácter 

de permanência e ter o desejo de conservar a sua identidade, o que passa pela manutenção da sua 

característica que o separa dos demais, a religião. 

 

                                                           
287 Existem outros instrumentos pertinentes para a protecção dos direitos dos povos indígenas, como é o caso do Pacto Internacional de 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; a Convenção para a Eliminação da Discriminação 

Racial; a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho; Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e a Convenção da 

Diversidade Biológica. 

288 No caso dos povos indígenas, mais do que o número, é importante a situação de vulnerabilidade pois pode suceder que constituam a 

maioria da população do Estado como é o caso da Bolívia ou da Guatemala, cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la 

Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 199. 
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1.5.2. Direitos e deveres dos membros das minorias religiosas 

 

 O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o artigo 27.º considera como titulares 

activos do direito a ter religião, crença ou convicções próprias e a praticá-la, as pessoas, 

individualmente consideradas, membros de uma minoria religiosa ainda que estes direitos devam 

ser exercícidos em comum com os demais membros. Contudo, isto não faz com que o individuo 

seja considerado como sujeito de Direito Internacinal mas sim como sujeito titular de direitos 

fundamentais289. Agora, estes direitos reconhecidos aos membros destes grupos, são destes 

enquanto integram o grupo e, este continua a ser reconhecido como um grupo minoritário290. Uma 

vez que estes direitos são reconhecidos para assegurar a sobrevivência do grupo enquanto entidade 

religiosa própria, muitos destes direitos são objecto de exercício colectivo. 

 Os direitos reconhecidos às minorias religiosas, são direccionados à protecção da sua 

caracteristica distintiva. Isto não quer dizer que não sejam direitos reconhecidos universalmente, 

apenas que, no que às minorias respeita, têm de ser adoptadas medidas especiais de protecção e 

promoção dos  direito à liberdade de pensamento de consciência e de religião sem discriminação 

para que estes direitos universalmente reconhecidos se realizem plenamente291.  

O direito dos membros de uma minoria religiosa terem a liberdade de professar as suas 

crenças ou convicções está prescrito no artigo 2.º da Declaração sobre os direitos das pessoas 

pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 1992292. Este direito engloba 

o direito a ter, a não ter, a mudar ou abandonar uma religião ou confissão. O exercício deste direito 

implica uma abstenção do Estado, o que por vezes não acontece293. O direito de participação nos 

cultos e ritos da sua própria religião e convicção encontra-se reconhecido na Declaração sobre todas 

as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções de 1981 (artigo 

6.º, a)). Este direito implica a não obrigatoriedade de participação em rituais que não os da religião 

ou culto que se professa, porém, existem casos de pressão sobre os membros das minorias a 

                                                           
289 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 230. 

290 A pertença ao grupo converte-se em condição para o exercício dos direitos. A este respeito caso Lovelace vs Canadá, comunicação n.º 

24/1997 do Comité de Direitos Humanos. 

291 José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 247. 

292 Este direito reflecte o que já se encontrava prescrito pelo artigo 18.º da DUDH e do PIDCP. 

293 Informes apresentados à Comissão de Direitos Humanos sobre a intolerância baseada na religião ou convicções salientam casos de 

ingerência e violação deste direito por parte de alguns Estados, cf. Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/18. 
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participarem nas actividades religiosas da maioria da população, ou da religião do Estado294. O 

direito ao ensino religioso em conformidade com as próprias crenças ou convicções está 

contemplado em termos amplos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 26.º) e em 

termos mais restristos na Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias 

nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 1992 (artigo 4.º, n.º 4).  Assim, nos termos destes 

artigos, este direito engloba os direitos ao ensino da própria religião ou convicção,  direito dos pais 

ou tutores legais de escolher a formação religiosa que esteja de acordo com o que professam assim 

como o direito a não ter de receber instrução em matéria religiosa que não seja a sua. Contudo 

nada dispõe sobre o direito a não receber esta formação. Penso que isto se explica pelo facto de 

uma das exigências para a existência de uma minoria, seja a sua vontade de sobrevivência, a 

manutenção dos seus traços distintivos o que passaria obrigatóriamente pela instrução das 

gerações futuras dessas minorias. Ainda assim, esta falta de previsão pode levar a casos 

paradigmáticos295.  O direito ao uso do próprio idioma por parte das pessoas pertencentes a 

minorias religiosas está consagrado na Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a 

minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 1992 (artigo 2.º) devendo os Estados 

adoptar as medidas adequadas para que, sempre que possível as pessoas pertencentes a minorias 

possam aprender o idioma materno (artigo 4.º, n.º 3).  Porém, o uso do próprio idioma não deve 

circunscrever-se ao seu uso no âmbito educativo mas antes extender-se e, no caso em particular 

das minorias religiosas, consubstanciar-se no direito a celebrar os seus ritos e cerimónias no seu 

próprio idioma, sendo fulcral, para esta extensão, a liberdade de expressão296. No âmbito dos 

direitos dos membros da minoria como direitos colectivos, todas as minorias religiosas têm direito à 

sua existência e sobrevivência, tal como dispõe o artigo 1.º da Declaração sobre os direitos das 

pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 1992. Todavia, a 

expressão mais extrema deste direito encontra-se contemplada pela Convenção para a prevenção e 

sanção do genocídio de 1948, em que o elemento que tipifica o delito de genocídio, é a intenção de 

destruir um grupo. Ora bem, o grupo existe, enquanto tal, pelos indivíduos que o constituem pelo 

que o delito de genocídio constitui um acto contra os indivíduos. O direito a manter e conservar a 

identidade religiosa do grupo encontra referências na Declaração sobre a raça e prejuízos raciais de 

                                                           
294 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 256. 

295 Doc. E/CN.4/Sub.2/181, párr. 267, pp. 93-94 salienta o caso da Áustria onde os alunos que pertencem a uma Igreja ou comunidade 

religiosa reconhecida oficialmente devem, obrigatoriamente, receber instrução religiosa nas escolas primárias e secundárias. 

296 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 267. 
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1978 (artigo 1.º e 5.º). A cada grupo cabe decidir sobre a melhor forma de manter a sua identidade 

devendo os Estados protegê-los e criar condições para fomentar a promoção dessa identidade297. O 

direito a manter o estatuto próprio e a condição jurídica, integra-se na temática do reconhecimento 

jurídico-formal das minorias religiosas pelos Estados e está intimamente ligada a diversas questões 

como do financiamento por parte do Estado das actividades das comunidades religiosas, ou a 

validez das leis e costumes da religião professada por uma minoria. Neste sentido, o artigo 4.º n.º 2 

da Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e 

linguísticas de 1992, dispõe que os Estados criarão condições favoráveis que permitam às pessoas 

pertencentes a minorias manifestar as suas características a menos que determinadas práticas 

concretas violem a legislação nacional e sejam contrárias às normas internacionais298. A 

conservação de tradições jurídico-religiosas encontra o seu limite na ordem pública e no respeito 

pelos direitos e liberdades fundamentais das pessoas, pelo que esta tradição não pode 

consubstanciar uma violação de tais direitos e liberdades299. O direito à autonomia e administração 

interna, pressupõe que haja o reconhecimento de uma liberdade a favor dos grupos religiosos que 

lhes permita elaborar o seu próprio estatuto de organização e funcionamento, as regras para a 

eleição dos seus órgãos e as respectivas normas de funcionamento300. O direito a estabelecer e 

manter as próprias associações encontra-se reconhecido na Declaração sobre os direitos das 

pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 1992 no seu artigo 

2.º, n.4º. Para além desta, encontra-se também contemplado e, de forma mais desenvolvida, na 

Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na 

religião ou nas convicções a liberdade de fundar e manter instituições de beneficência ou 

humanitárias (artigo 6.º, b)). Este é pois um direito reconhecido de forma geral cuja única limitação 

se prende com a ordem pública301. Deve salientar-se também o reconhecimento do direito de 

                                                           
297 Previsto no artigo 1.º da Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas 

de 1992. Previsto no artigo 5.º da Convenção Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais do Conselho de Europa. 

298  O artigo 4.º, n.º 2 da Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas de 

1992: ―Os Estados deverão adoptar medidas a fim de criar condições favoráveis que permitam às pessoas pertencentes a minorias manifestar as 

suas características e desenvolver a sua cultura, língua, religião, tradições e costumes, a menos que determinadas práticas concretas violem a 

legislação nacional e sejam contrárias às normas internacionais‖. 

299 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 308. 

300 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 315. 

301 A relatora especial Odio Benito considerou que, dos estudos fornecidos pelos estados sobre esta matéria, apenas um país se 

aproximava da aplicação do artigo 2.º, n.º 4 - o Paquistão, cuja Constituição previa o direito de toda a denominação religiosa a manter e administrar 
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estabelecer instituições de ensino302 e a liberdade de as dirigir e financiar, existindo casos em que os 

Estados consideram o estabelecimento de escolas uma responsabilidade exclusivamente sua303.  

Ao contrário do que sucede com os direitos, não há muitas referências nos instrumentos 

internacionais quanto às obrigações, quanto aos deveres das minorias304. A declaração mais 

expressa deste dever é estabelecida pelo n.º 1 do artigo 29.º da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem que nos diz ―o indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 

possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade‖305. 

No caso concreto das minorias religiosas, o indivíduo é sujeito de deveres e o grupo 

religioso em que se integra não é diferente. Cabe então falar dos deveres da minoria religiosa para 

com os seus membros. Neste âmbito, cabe dizer que não existe uma disposição expressa dirigida a 

obrigar o grupo a respeitar os direitos fundamentais dos seus membros contudo o facto de que um 

individuo integra um grupo religioso não significa que este abdique dos seus direitos. O membro do 

grupo tem o direito a mudar ou abandonar a religião ou crença, o que resulta especialmente 

importante, por exemplo, naqueles casos em que haja práticas ou ritos tradicionais do grupo nos 

quais o membro não quer participar ou se participando, não o faz de acordo com a sua vontade306. 

Os deveres dos membros do grupo, não se cingem a deveres para com os próprios membros senão 

também, para com as demais pessoas, não pertencentes ao grupo, devendo predominar a 

tolerância e o respeito pelas restantes crenças, religiões sendo absolutamente proibido actos de 

ódio, hostilidade, discriminação ou intolerância que incitem a violência que no seu mais extremo 

suposto constitui o delito de genocídio307. O Estado deve promover a tolerância e o diálogo cultural e 

                                                                                                                                                                                
as suas instituições religiosas, cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 

316. 

302 Artigo 13.º da Convenção- Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais de 1995: ―1. No quadro do respectivo sistema educativo, 

as Partes reconhecem às pessoas pertencentes a uma minoria nacional o direito de criar e gerir os seus próprios estabelecimentos privados de ensino 

e de formação.  

2. O exercício deste direito não implica qualquer obrigação financeira para as Partes‖. 

303 Cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. cit., p. 316. 

304 Independentemente do valor jurídico que possa ser atribuído à existência de disposições que prevejam ―deveres‖, esta questão foi 

colocada algumas vezes. Para um maior desenvolvimento cf. José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías 

Religiosas…, op. cit., pp. 320-322. 

305 A relatora especial Daes considera que o artigo 29.º, n.º 1, da DUDH, bem como o quinto parágrafo dos Pactos Internacionais, contêm 

provisões de natureza essencialmente moral, cf. E/CN.4/2002/107, p. 11, párr. 44. 

306 Existem várias práticas, como por exemplo, o matrimónio forçado ou o divórcio unilateral masculino. 

307 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos no artigo 20.º, n.º 2 dispõe que ―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 Convenção Internacional contra todas as 

formas de Discriminação no artigo 4.º dispõe ―Os Estados Partes condenam a propaganda e as organizações que se inspiram em ideias ou teorias 
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por tal devem incluir na ordem interna disposições que proíbam toda a apologia em favor do ódio 

nacional, racial ou religioso308. Estes deveres para com os demais consubstanciam também deveres 

para com a comunidade309. As minorias estão sujeitas ao ordenamento jurídico do Estado no qual se 

inserem, nesse sentido a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias, 

esclarece que nenhuma das suas disposições poderá ser interpretada no sentido de permitir 

qualquer actividade contrária aos objectivos e princípios das Nações Unidas, nomeadamente os da 

igualdade soberana, integridade territorial e independência política dos Estados310. Ou seja, há um 

dever de obediência à lei. Neste sentido, Asbjorn Eide no estudo quanto aos meios de resolução 

pacífica e construtiva dos problemas onde intervêm minorias, salienta que um direito unilateral de 

autodeterminação é extremamente duvidoso. Segundo Eide, este é anulado pelo princípio básico da 

integridade territorial, desde que, no entanto, que o Estado aja em conformidade com o princípio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos e seja dotado de um governo que represente 

todo o povo do território, sem distinção de raça, credo ou cor. Deve-se ter em mente que o princípio 

mais básico de auto-determinação é o direito de participação popular no governo do Estado. 

Quando o Governo não permite que toda a população participe, a questão do direito à 

autodeterminação dos diferentes componentes torna-se mais pertinente311. No seguimento do 

trabalho da Relatora especial Erica Irene Daes312, o relator especial Miguel Alfonso Martínez, é 

encarregue pela Subcomissão de elaborar um estudo sobre Direitos Humanos e responsabilidades 

humanas313. Para o relator Alfonso Martínez, o tópico da responsabilidade não tem recebido a devida 

atenção mas o facto de termos uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e não uma 

Declaração Universal dos Deveres do Homem, reflecte os antecedentes filosófico e cultura de quem 

desenhou o documento – os poderes que saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial314. Contudo, 

                                                                                                                                                                                
fundadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem étnica ou que pretendem justificar ou 

encorajar qualquer forma de ódio ou de discriminação raciais, obrigam-se a adoptar imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar os 

incitamentos a tal discriminação (…)‖. 

308 José María CONTRERAS MAZARÍO – Las Naciones Unidas y la Protección de las Minorías Religiosas…, op. Cit., p. 324. 

309 Artigo 29.º, n.º 1 da Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias: ―O indivíduo tem deveres para com a 

comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade‖. 

310 Artigo 8.º, n.º4 da Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias. 

311 Doc. E/CN.4/Sub.2/1992/37, párr. 165, p. 33. 

312 A relatora especial foi incumbida pela Subcomissão de elaborar um estudo para precisar os termos ―dever‖ e ― comunidade‖, cf. Doc. 

E/CN.4/Sub.2/432/rev.2. 

313 Este estudo foi requerido pela Comissão para os Direitos Humanos na sua resolução 2000/63. 

314 Posição de Oscar Aris Sánchez compartida pelo relator especial. Doc. E/CN.4/2003/105, p. 11, párr. 32. 
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não se deve menosprezar os avanços feito pelo estudo da relatora Daes315 e pela Acta Final de 

Helsínquia (1975), que na sua Declaração sobre os Princípios norteadores das relações entre os 

estados participantes, confirmou o direito do indivíduo a saber os seus direitos e deveres no campo 

dos direitos humano316. Este prossegue, e no que respeita aos direitos humanos, não podemos 

rejeitar a ideia de que para além dos direitos, os indivíduos também têm obrigações (na dimensão 

legal da sua vida em sociedade) e deveres (na dimensão ética da sua vida em sociedade). Todo o 

direito está conexo a alguma obrigação de algum tipo e, para facilitar o conhecimento das suas 

responsabilidades sociais, deveria fazer-se uma declaração sobre a responsabilidade social317. 

Perfilhamos a opinião de que tal documento teria apenas um valor moral pois na prática não seria 

juridicamente vinculativo. Constituiria uma chamada de atenção uma vez que muitos direitos se 

encontram positivados e, ainda assim, são alvo de inúmeras violações.  

É um postulado que os direitos dos indivíduos estão limitados pelos direitos dos demais 

indivíduos. De maneira semelhante, tem de se encontrar um equilíbrio entre os direitos dos 

indivíduos e o interesse da colectividade. Neste sentido, pode ser necessário limitar direitos e 

liberdades para preservar a integridade da ordem pública. Esta limitação, não será arbitrária, 

devendo as limitações estabelecidas por lei ter em vista a promoção, reconhecimento e o respeito 

pelos direitos e liberdades dos outros e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e 

do bem-estar numa sociedade democrática (artigo 29.º, n.º 2 Declaração Universal dos Direitos do 

Homem). Neste sentido, a liberdade de manifestar a própria religião ou convicções só pode ser 

objecto de restrições desde que previstas pela lei e, cumulativamente, sejam necessárias à 

protecção de segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das liberdades e direitos 

fundamentais de outrem (artigo 18.º, n.º 3 Pacto Internacional Direitos Civis e Políticos). 

                                                           
315 Num seu relatório o relator traça os progressos alcançados no estudo da matéria e destaca o papel da Relatora especial Erica Daes, cf. 

E/CN.4/2002/107, párrs. 40-58, pp. 11-13. 

316 Doc. E/CN.4/2003/105, p. 11, párr. 71. 

317 O relator anexa ao seu relatório final um rascunho dessa mesma declaração. Doc. E/CN.4/2003/105, anexo I, p. 20. 
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Capítulo III - MINORIAS ISLÂMICAS NA EUROPA E AS RESTRIÇÕES AO USO DO VÉU 

 

A convivência da diferença e o reconhecimento desta são o porta-estandarte do 

multiculturalismo. Recentemente foram aprovadas medidas legislativas que entendemos merecer 

ser questionadas na evolução da história da protecção das minorias, história onde se insere o 

multiculturalismo tal como o entendemos nos dias de hoje. Antes de as abordar, caberá enquadrar 

a situação das minorias islâmicas na Europa. 

No ano de 2010, estimava-se que vivessem na Europa 44 milhões de muçulmanos, não 

entrando para esta estatística a Turquia, o que corresponderia a menos de 10% da população de 

qualquer país do norte ou ocidente da Europa318. Grande parte dos muçulmanos chegaram ao 

continente europeu como trabalhadores migrantes durante a década de 60 do século XX, aos quais 

se juntaram nas duas décadas seguintes, os seus familiares e outros grupos como é o caso dos 

refugiados na década de 90319. Este movimento migratório para a Europa explicava-se, entre outros 

motivos, pelos laços criados pelo colonialismo. Assim, se na França os trabalhadores eram 

provenientes predominantemente de ex-colónias e protectorados do Magrebe (Argélia, Marrocos e 

Tunísia) ou na Holanda os trabalhadores muçulmanos eram originários de ex-colónias cujos 

territórios fazem hoje parte da Indonésia, podemos dizer que a comunidade muçulmana é 

etnicamente diversificada, o que pode influenciar na prática ou omissão de certos actos, e mesmo, 

na relação com os não-muçulmanos320.  

                                                           
318 Na Bélgica corresponderiam a 6%, 7,5% na França, 5,5% na Holanda, 2,3% na Espanha, 5,7% na Suiça, 5% na Alemanha e 4,6% no 

Reino Unido. Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., pp. 10-11. 

319 Estes refugiados à procura de asilo na década de 80, eram predominantemente da região do Médio Oriente e, mais tarde, da República 

da Jugoslávia e da Somália. Cf. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Muslims in the European Union: discrimination and 

islamophobia, Austria, Manz Crossmedia GmbH & Co KG, 2006, p. 22, disponível em http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-

Manifestations_EN.pdf [03-01-2013]. Nos anos 70 a política de migração haveria de se alteral devido à recessão económica. Apesar de não ter a 

abertura de outrora, a reunificação familiar foi permitida o que consubstanciou uma alteração na presença destes trabalhadores que, reunidos agora 

com as respectivas famílias, formavam verdadeiras comunidades com novas exigências e necessidades (nomeadamente a nível da educação, 

segurança social e saúde). Cf. Maria do Céu PINTO (coord.) – O Islão na Europa, Lisboa, Prefácio, 2006, p. 15. 

320 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Muslims in the European Union…, op. cit., pp. 22-24. ―Muslims from Turkey, 

the Maghreb, and former Yugoslavia predominate among the Muslim populations of Europe, which now include significant numbers of migrants and 

refugees from the Middle East. Muslims in Denmark, Germany, the Netherlands and Austria are descended primarily from Turkey. In Belgium and 

Spain most are descended from Morocco, and they also constitute the second largest group in France and the Netherlands. [M]uslims from Turkey 

include both Turks and Kurds, Moroccans include those with Arab and Berber heritage, and Pakistanis include Punjabis, Kashmiris, Pathans, etc. 

According to the EUMC's National Focal Point (NFP) reports, the majority of Muslims in Europe are Sunnis, although there is also a small Shiite 

minority, as well as other strands, like Alevis and Sufis. There are also significant differences among Sunnis along ethnic lines, as there are several 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf
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O sentimento ―negativo‖ para com os muçulmanos não é recente321, nem desabrochou em 

2001 com os atentados do 11 de Setembro em Nova Iorque e Washington. Contudo, podemos dizer 

que, a este tempo, assumiram uma outra dimensão. Depois deste atentado terrorista, houve o 

receio de que as comunidades islâmicas ficassem marcadas e fossem alvos de hostilidades. Como 

dispõe o Relatório sobre a islamofobia depois do 11 de Setembro, o grande sentimento de medo 

que imperava entre a generalidade da população exarcebou o preconceito já existente, e serviu de 

mote para actos de agressão e assédio em muitos Estados membros322. 

Poucos anos depois dos atentados do 11 de Setembro, a 07 de Julho de 2005, Londres foi 

alvo de atentados terroristas por parte de bombistas identificados como muçulmanos, o que criou 

uma certa preocupação de que esse aspecto fosse explorado para justificar ataques aos membros 

das minorias, em particular aos britânicos muçulmanos323. Por toda a Europa muitos Estados-

Membros traçaram uma linha entre os bombistas e a comunidade muçulmana, e inúmeras 

organizações muçulmanas condenaram este atentado, destacando que o islamismo é uma religião 

de paz e declararam-se opositores do radicalismo violento324. A posição assumida, não só por estes 

actores mas também pelos meios de comunicação social, pode ter sido impactante para que não 

                                                                                                                                                                                
schools of law within Sunni Islam. Sunni Muslims from sub-Saharan Africa are also strongly influenced by various strands of Sufism. These ethnic and 

sectarian differences can be very important, because they impact on Muslim communities' different attitudes and practices concerning, for example, 

integration and relationships with non-Muslims‖. Cf. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Muslims in the European Union…, op. 

cit., p. 24, interpolação nossa. 

321 Estudos remontam a animosidade e desconfiança em relação aos muçulmanos às décadas de 80/90 do século XX. Cf. Patrícia 

JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa: A censura do ―Islão visível‖ – os minaretes e o véu – e a jurisprudência conivente 

do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, p. 1, disponível em 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22352/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Intoler%C3%A2ncia%20religiosa%20e%20minoria

s%20isl%C3%A2micas%20na%20Europa.pdf [13-01-2013].  

322 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001, 

Vienna, 2002, p. 5, disponível em http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/199-Synthesis-report_en.pdf [03-01-2013]. Uma série de 

incidentes foram sinalizados na Áustria em que mulheres que portavam o véu eram insultadas; Dinamarca (uma mulher foi expulsa de um táxi por 

alegadamente ser responsável pelos ataques ao World Trade Center; na Alemanha (diversas mulheres viram arrancados os seus hijabs das suas 

cabeças antes de lhes cuspirem); na Irlanda registou-se um aumento dos abusos verbais a mulheres com vestes islâmicas; em Itália o condutor de 

um autocarro fechou a porta do transporte a uma mulher que portava um chador; e no Reino Unido, houve um aumento dos abusos verbais e físicos 

com cuspidelas, especialmente para com mulheres que estejam a usar o hijab. Cf. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - 

Summary Report on Islamophobia in the EU after 11 September 2001, op. cit., p. 35. O relatório nota que houve mesmo situações em que se 

formaram alianças anti-muçulmanas como no Reino Unido onde o British National Party como que, suspendeu a sua agenda política a favor de uma 

aliança com extremistas Sikh e Hindu. Cf. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Summary Report on Islamophobia in the EU after 

11 September 2001, op. cit., p. 54. 

323  European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - The impact of 7 july 2005 London bomb attacks on muslim communities in 

the EU, 2005, p. 3, disponível em http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/197-London-Bomb-attacks-EN.pdf [03-01-2013]. 

324 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - The impact of 7 july 2005 London bomb attacks…, op. cit., p. 4. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22352/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Intoler%C3%A2ncia%20religiosa%20e%20minorias%20isl%C3%A2micas%20na%20Europa.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/22352/1/JER%C3%93NIMO%2c%20P.%2c%20Intoler%C3%A2ncia%20religiosa%20e%20minorias%20isl%C3%A2micas%20na%20Europa.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/199-Synthesis-report_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/197-London-Bomb-attacks-EN.pdf
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houvesse uma escalada de violência para com os membros da comunidade muçulmana após os 

atentados de Londres325. 

 Os atentados terroristas do 11 de Setembro em Nova Iorque e Washington, em Londres, e 

em Madrid, intensificaram o debate em torno da ―islamofobia‖, sobre o islamismo e a sua 

compatibilidade com outros modos de vida. Os inúmeros inquéritos realizados por toda a Europa 

demonstraram que existem muitos estereótipos em relação aos muçulmanos. De acordo com os 

dados recolhidos no relatório da Amnistia Internacional, 68% dos franceses e 75% dos alemães 

acreditam que os muçulmanos não estão integrados porque se recusam a integrar-se e mais de 

70% dos belgas que vivem na Flandres pensam que a mulher muçulmana é dominada pelo 

marido326. Estes dados podem demonstrar que existe uma falta de conhecimento, ou conhecimento 

erróneo, da opinião pública em geral em relação à comunidade muçulmana. Esta opinião é, muitas 

vezes, formulada com base em discursos políticos de extrema-direita, que ganham mais força em 

determinados períodos pautados por certos contextos sócio-económicos, e nas notícias passadas 

pelos meios de comunicação social, muitas vezes concebidas de forma sensacionalista. 

Vários são os problemas que esta comunidade enfrenta: taxa de desemprego elevada327, 

dificuldade de acesso a boas condições de ensino, baixos níveis educacionais. Não obstante, 

comummente estes problemas são ofuscados pela religião ou até mesmo considerados como 

resultado desta. A religião é uma parte importante do espectro cultural muçulmano mas isso não 

significa que seja experenciada da mesma forma por todos. Um muçulmano pode manifestar a sua 

                                                           
325 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - The impact of 7 july 2005 London bomb attacks…, op. cit., p. 33. Apesar do 

tratamento inicial da questão que passou pela separação entre o atentado terrorista e a comunidade muçulmana, ―[L]ater the focus shifted largely to 

reporting on the security situation, the development of terrorist organisations and the relationship between Islam and terrorist violence. The events 

triggered a renewed interest in Islam with media reporting on the situation of Muslims in Europe and the possible causes for the radicalisation of 

certain members of the Muslim community. In general the media appears to have avoided linking directly the Muslim faith or Muslim communities in 

general with terrorism or radical groups. In many cases, mainstream media made particular efforts to differentiate between the pseudo-religious 

justification of terrorism and the Muslim faith. However, this distinction has sometimes been blurred by inflationary language and headlines such as 

―Islamic terrorism‖, and in many cases the use of terms «Islam», «Muslim», «fundamentalism» seems to confuse rather than educate the reader‖. Cf. 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - The impact of 7 july 2005 London bomb attacks…, op. cit., p. 42, aspas no original, 

interpolação nossa. 

326 Amnesty internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., p. 12. 

327 O relatório sobre discriminação e islamofobia de 2006 destaca que existem diversos factores que não apenas a religião ou diferenças 

culturais que influenciam a taxa de desemprego entre a comunidade muçulmana, ainda assim, há provas de que a discriminação no trabalho persiste 

e a elevada taxa de desemprego entre os muçulmanos, de certa forma apoia esta realidade. O estudo avança que turcos na Alemanha, norte-africanos 

na França e paquistaneses no Reino Unido tê, taxas de empregabilidade inferiores em 15% a 40% em relação aos nacionais e na Bélgica, marroquios 

e turcos têm uma taxa de desemprego na ordem dos 38% por contraposição aos 7% dos nativos. Cf. European Monitoring Centre on Racism and 

Xenophobia - Muslims in the European Union…, op. cit., p. 44. 
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religião publicamente, por exemplo pelo uso do véu, mas também pode optar por não o fazer e não 

ser menos muçulmano; ou pode considerar-se muçulmano porque faz parte da sua herança cultural 

herdada dos seus ascendentes e não ser praticante. Tanto é assim que existem pesquisas que 

constatam que nem toda a mulher muçulmana cobre os cabelos com o véu e nem todos os 

muçulmanos são praticantes328. Contudo, o medo do avanço desta religião ―subversiva‖ é tão grande 

que gera o temor dos avanços terroristas e a conversão da Europa numa ―Eurabia‖ fomentando a 

aprovação de medidas legislativas que, ao proibir o uso de símbolos religiosos, como o véu integral 

no espaço público, vão contra princípios há muito estabelecidos329. 

 

1. Véu islâmico 

 

A questão em torno do véu islâmico acompanha-nos desde a década de 80 do século 

passado, até aos dias de hoje, com a tendencial preferência pela adopção, por Estados europeus, 

de medidas proibitivas do seu uso330. Nomeadamente, na França, desde 1989 que se discute esta 

questão, havendo recentemente, como veremos mais adiante, em 2011, aprovado uma nova lei, 

proibindo do uso do véu integral no espaço público (o mesmo sucedeu na Bélgica). Estas 

legislações justificar-se-iam pela necessidade de salvaguardar a igualdade de género, para permitir à 

mulher muçulmana que se emancipe e se integre, para que ―se assemelhe a todas as outras 

mulheres‖; e, também, por uma questão de segurança pública, para permitir uma identificação da 

pessoa (e dos seus intentos).  
                                                           

328 Os dados que remontam a 2006 demonstram que a percentagem de mulheres que cobrem os cabelos varia substancialmente nos 

países europeus (53% no Reino Unido, 45% na Espanha, 44% na Alemanha e 13% na França). Relativamente à prática da religião, 41% dos 

muçulmanos na França consideram-se praticantes, 34% como não-praticantes e 22% como sendo de origem muçulmana. Os dados destacaram 

também que, na França, 1/3 dos muçulmanos bebe álcool e 60% está de acordo com o banir do véu. Cf. Amnesty internacional - Choice and 

Prejudice..., op. cit., p. 13. Maria do Céu Pinto defende que quem estuda o Islão europeu deve definir o que é um muçulmano pois, frequentemente 

há indivíduos que assim são identificados mas na realidade não passam de ―Muçulmanos sociológicos‖. Uma parte destes indivíduos define-se como 

muçulmano devido à sua origem cultural ou sócio-política. Da perspectiva religiosa, os ―Muçulmanos sociológicos‖ seriam aqueles muçulmanos que 

sendo não-praticantes, se identificam nas tradições do país de origem. Cf. Maria do Céu PINTO (coord.) – O Islão na Europa, Lisboa, Prefácio, 2006, 

p. 15. 

329 Para um maior desenvolvimento deste tema, cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa…, op. cit. 

330 Existem diversos tipos de véu como iremos ver mais adiante. Contudo, podemos avançar que há países em que apenas certos tipos de 

véu são proibidos em determinados locais do espaço público (é o que se passa na Filândia e Suécia); outros proíbem todo o tipo de véus no espaço 

público (França e a Bélgica); e, já a nível local, são impostas certas restrições (como sucede em algumas de Itália e de Espanha). Cf. Patrícia 

JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa…, op. cit., p. 18.  
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Pois bem, situações existem em que se revela necessário, e é possível estabelecer 

limitações ao uso de determinado vestuário, devendo para o efeito estar previsto por lei e ter um 

objectivo legítimo como o seja a segurança pública (em determinados locais de segurança mais 

sensível e/ou que haja necessidade de identificação: serviços públicos, aeroportos, bancos etc.), ou 

por uma questão de saúde (para receber algum tratamento médico). Contudo, uma restrição, a 

haver, deve sempre ser necessária e proporcional pelo que, a proibição, no caso o véu integral no 

espaço público ou até mesmo o hijab (véu que cobre os cabelos e o pescoço) na escola pública, 

não nos parece preencher nenhum requisito de necessidade nem de proporcionalidade.  

Cada indivíduo deve poder decidir livremente se quer usar determinado símbolo religioso 

com base nas suas convicções religiosas. Sucede que parte da justificação para a proibição do uso 

de símbolos como o véu, justifica-se por esta mesma premissa, acabando as próprias legislações 

que as visam, por contrariar este princípio ao não permitir a quem quer, por sua vontade, portar o 

véu. Neste sentido alertou a relatora especial para a liberdade de religião e crença Asma Jahangir: 

  

―The burden of justifying a limitation upon the freedom to 

manifest one‘s religion or belief lies with the state. Consequently, a 

prohibition on wearing religious symbols which is based on mere 

speculation or presumption rather than on demonstrable facts is 

regarded as a violation of the individual‘s religious freedom‖331. 

 

A proibição generalizada do uso, em público, de determinados símbolos religiosos 

consubstancia uma violação do direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de religião 

(ao proibir o direito de manifestar uma religião ou crença). Ainda que possa haver casos em que as 

mulheres estejam sujeitas a pressões, uma proibição generalizada não se apresenta como uma boa 

alternativa pois vem impor restrições desproporcionais áquelas que usam o véu por sua vontade e 

não resolve o problema das mulheres que efectivamente estejam a ser sujeitas a pressões, pois 

apenas retira o problema do espaço público. 

A liberdade de religião é um direito consagrado na Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem pelo que já houve a necessidade do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) de 

                                                           
331 Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., p. 12. 



106 
 

se pronunciar em relação às legislações referentes ao véu islâmico (o mesmo ainda não se passou 

em relação á proibição do uso do véu integral no espaço público332). 

Apesar de o TEDH haver declarado no caso Manoussakis e outros vs Grécia (App. n.º 

18748/91) que o direito à liberdade de religião, como se encontra garantido pela Convenção, exclui 

qualquer discricionariedade por parte do Estado para determinar se as crenças religiosas ou os 

meios usados para expressar essas crenças são legítimas (párr. 47)333, quando o assunto em 

questão foi o véu islâmico, o Tribunal decidiu de forma contrária ao normal. Este novo entendimento 

é comentado pela Juíza Tulkens, aquando do caso de Leyla Sahin contra a Turquia. Nesta decisão o 

Tribunal conferiu legitimidade à pretensão do Estado, fundamentando a sua decisão, na 

consideração de que o véu representa um ―poderoso símbolo externo‖ que parece ser imposto às 

mulheres por um preceito religioso de difícil conciliação com o princípio da igualdade de género334.  

Parece-nos impossível determinar universalmente o significado do véu (seja ele qual for) 

para todas as mulheres e não cremos que o Estado ou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

tenham a autoridade ou a capacidade para determinar de uma forma geral e abstracta, o que 

significa trajar o véu para cada pessoa. Assim, este critério de consideração do TEDH, depois de 

2001, nos casos em que o islamismo se apresenta como minoria, é questionável como é 

                                                           
332 No entanto, já foi comunicado um caso ao TEDH. Comunicação disponível em 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110063 [06/01/2013]. 

333 Versa assim, na parte que nos interessa, o párr. 47: ―47.   [T]he right to freedom of religion as guaranteed under the Convention 

excludes any discretion on the part of the State to determine whether religious beliefs or the means used to express such beliefs are legitimate. 

Accordingly, the Court takes the view that the authorisation requirement under Law no. 1363/1938 and the decree of 20 May/2 June 1939 is 

consistent with Article 9 of the Convention (art. 9) only in so far as it is intended to allow the Minister to verify whether the formal conditions laid down 

in those enactments are satisfied‖. Cf. Manoussakis and others v. Greece (Application n.º 18748/91), disponível em 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58071 [06/01/2013]. 

334 ―[I]t is not the Court‘s role to make an appraisal of this type – in this instance a unilateral and negative one – of a religion or religious 

practice, just as it is not its role to determine in a general and abstract way the signification of wearing the headscarf or to impose its viewpoint on the 

applicant. The applicant, a young adult university student, said – and there is nothing to suggest that she was not telling the truth – that she wore the 

headscarf of her own free will. In this connection, I fail to see how the principle of sexual equality can justify prohibiting a woman from following a 

practice which, in the absence of proof to the contrary, she must be taken to have freely adopted. Equality and non-discrimination are subjective rights 

which must remain under the control of those who are entitled to benefit from them. «Paternalism» of this sort runs counter to the case-law of the 

Court, which has developed a real right to personal autonomy on the basis of Article 8. Finally, if wearing the headscarf really was contrary to the 

principle of equality between men and women in any event, the State would have a positive obligation to prohibit it in all places, whether public or 

private‖. Cf. Comentário dissidente da Juíza Tulkens no caso  Leyla Sahin v. Turkey (App. n.º 44774/98), párr. 12, disponível em 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70956 [05-10-2012]. Para uma apreciação do entendimento do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem em relação ao véu islâmico, cf. Patrícia JERÓNIMO – Símbolos e símbolos …, op. cit., pp. 497-517; IDEM – Intolerância religiosa 

e minorias islâmicas na Europa…, op. cit., pp. 32-37; Niraj NATHWANI - Islamic Headscarves and Human Rights: a critical analysis of the relevant 

case law of the European Court of Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 25/2, 2007, pp. 221-254, disponível em 

http://www.nqhr.net/pdf_file/intersentia/NQHR_25_02_0221.pdf [05-10-2012]. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-110063
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58071
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70956
http://www.nqhr.net/pdf_file/intersentia/NQHR_25_02_0221.pdf
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questionável, as justificações que este apresenta. Uma mulher que veja negado o seu direito a trajar 

conforme as suas convicções do que seja uma prescrição da sua religião, está a ter o seu direito à 

autonomia pessoal violado e a liberdade de religião condicionada. No mais, e como a Juiz Tolkens 

referiu, e com a qual concordamos, se o uso do véu é realmente contrário ao princípio da igualdade 

entre homens e mulheres, em qualquer caso, o Estado teria a obrigação positiva de proibi-lo em 

todos os lugares, público ou privado335. 

A discussão pública da proibição do uso do véu integral no espaço público em diversos 

países europeus não deve ser vista sem preocupação, aliás isto mesmo foi dito por Thomas 

Hammarberg: 

  ―The fact that the public discussion in a number of European countries has almost 

exclusively focused on what is perceived as Muslim dress has been unfortunate and created the 

impression of targeting one particular religion. Some of the arguments have been clearly 

Islamophobic and that has certainly not built bridges or encouraged dialogue‖336. 

 

1.1. França 

 

Desde a Revolução francesa, a liberdade de religião está garantida constitucionalmente sob 

o desígnio da liberdade de consciência e liberdade de exercício público de culto, liberdade que não 

existia desde a derrogação do Édito de Nantes de 1685. Contudo, a laicidade não foi uma 

consequência imediata da Revolução francesa estando o regime jurídico dos cultos em França, 

                                                           
335 Na apreciação dos casos que envolvem a religião islâmica, o TEDH tem revelado que considera que a Lei islâmica não é compatível 

com os valores democráticos e os direitos humanos e que relega a mulher para uma posição de inferioridade em relação ao homem, inferioridade 

simbolizada pelo uso do véu. O véu islâmico será, pois, difícil de conciliar com os princípios da não-discriminação e da igualdade de género. Não só, o 

véu também se afigura para o Tribunal como um símbolo do Islão político e do fundamentalismo religioso, havendo apresentado esta justificação em 

Sahin contra a Turquia, ainda que a jovem em causa não tivesse ligações a grupos fundamentalistas e extremistas. Levado ao exagero, o simbolismo 

do véu islâmico pelo TEDH, permitiu a este tribunal permitir aos Estados o alargamento da interdição do véu a outras alternativas, não religiosas, que 

permitissem cobrir os cabelos, por serem entendidos como uma forma de contornar a lei. Cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias 

islâmicas na Europa…, op. cit., pp. 32-37. Nas palavras de Patrícia Jerónimo ―[c]omo resulta de Şahin contra a Turquia – mas também de Dahlab 

contra a Suíça, de Dogru contra a França e de todos os demais acórdãos que versam sobre restrições ao uso do véu – o TEDH entende que o véu 

islâmico é um símbolo religioso de tal modo forte que a sua simples presença exerce sempre uma pressão intolerável sobre os circunstantes, 

independentemente do concreto comportamento de quem o usa‖. Cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa…, op. 

cit., p. 35. 

336 Amnesty internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., p. 91. 
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desde 1905, tradicionalmente definido como o de separação das Igrejas do Estado337, sob epígrafe 

da liberdade de consciência e religião, o que faz com que nenhuma religião seja oficialmente 

reconhecida ou financiada338. A especificidade da laicidade francesa reside no regime radical de 

separação que advoga e na sua concepção teórica da laicidade que implica uma neutralidade 

absoluta do Estado, dos poderes públicos e do espaço público em relação às religiões e confissões 

religiosas. Pois bem, desde o final dos anos 80, este conceito de laicidade tem sido alvo de novas 

considerações perante o retorno da questão religiosa com o fenómeno da imigração e, 

especificamente, com a integração do Islão339. 

Quando interrelacionamos os instrumentos de protecção, tratados no segundo capitulo 

deste trabalho, com a França, esta aderiu: ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos340 (de 

                                                           
337 Depois da Revolução francesa há uma mudança de extremos na relação entre Estado e Igreja Católica, criando uma tensão que acaba 

por dividir a França em duas facções (de um lado os católicos que não defendem a separação do Estado da Igreja, e do outro lado os republicanos 

que pretendem um Estado separado de qualquer credo ou religião) culminando num longo conflito que atingiu o seu apogeu com o caso Dreyfus em 

que a acusação de traição de um oficial do exército judeu fez emergir o anti-semitismo subjacente à oposição à laicidade. Este foi um caso que 

assumiu grande destaque em França e a divisão de opinião seguia a linha das duas facções em oposição, sendo mais uma pedra no caminho que 

conduziu à lei de 1905 de Separação do Estado de qualquer credo ou religião. Com esta lei de 1905 derrogou-se a concordata napoleónica de 1801 

estabelecendo-se expressamente que o Estado não reconhecia nenhuma confissão. Cf. Luis AGUIAR DE LUQUE, José Luis REQUERO IBÁÑEZ – 

Estado Aconfesional y Laicidad, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2009, pp. 19-20; John R. BOWEN – Why the french don‘t like 

headscarves: Islam, the State, and Public Space, Oxford, Princeton University Press, 2007, pp. 23-25; para um maior desenvolvimento sobre a lei de 

1905, cf. Pedro Pulido ADRAGÃO – A liberdade religiosa e o Estado, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 164-167. 

338 Contudo, existe uma excepção, Alsace-Moselle, onde as religiões podem ser reconhecidas oficialmente e receber financiamento público. 

Até agora foram reconhecidas quatro religiões, nenhuma delas a religião islâmica. Cf. Felice DASSETTO [et. al] - Islam in the European Union:  what‘s 

at stake in the future?, Bruxelas, Parlamento Europeu, 2007, p. 111, disponível em http://www.euro-muslims.eu/islam_in_europe_en.pdf [21-06-

2012]. 

339 O forte sentimento em relação à laicidade e à lei de 1905 levou a que o, na altura Presidente francês, Jacques Chirac, em 2004, se 

referisse a esta lei como o pilar do templo republicano. Cf. David SAUNDERS - ―France on the knife-edge of religion: commemorating the centenary of 

the law of 9 December 1905 on the separation of churche and state‖ in Geoffrey Brahm Levey, Tariq Modood (eds.) – Secularism, Religion and 

Multicultural Citizenship, Nova Iorque, Cambridge University Press, 2008, p. 58. Contudo, não deixa de ser curioso que a palavra laïcité não consta da 

lei de 1905. As raízes da laicidade encontram-se sim numa frase presente na Constituição de 1946 e repetida na de 1958: ‖La France est une 

République indivisible, laïque, démocratique, et sociale‖. Uma das teses sobre a definição do que seja a laicidade francesa é a de que esta designa, 

não uma regra específica, ou um conjunto de regras específicas relacionadas com a expressão religiosa mas sim um espaço social protegido e 

privilegiado, multifuncional no qual os princípios republicanos podem sobreviver e prosperar. O Presidente Jacques Chirac expressou esta ideia num 

dos seus discursos em que tratava a questão da presença de símbolos religiosos nas escolas públicas, ao afirmar que a laicidade protege a liberdade 

de acreditar ou não acreditar, a liberdade de exprimir e praticar a fé mas também que é a neutralidade do espaço público que permite a coexistência 

pacífica das diferentes religiões. Cf. John R. BOWEN – Why the french don‘t like headscarves…, op. cit., p. 29. 

340  A França não assinou mas aderiu ao Pacto a 4 de Novembro de 1980. Ao aderir ao Pacto, o Governo francês declarou considerar que, 

nos termos do artigo 103.º da Carta das Nações Unidas, em caso de conflito entre as suas obrigações decorrentes do Pacto e as suas obrigações ao 

abrigo da Carta (especialmente dos artigos 1.º e 2.º), as suas obrigações decorrentes da Carta prevalecem. Declarou, também, que os artigos 6.º, 9.º, 

11.º e 13.º não devem ser interpretados como derrogando as disposições que regem o acesso de estrangeiros ao emprego ou como o 

estabelecimento de requisitos de residência para a atribuição de certas prestações sociais. Declara ainda que irá implementar as disposições do artigo 

8. º em relação ao direito à greve, em conformidade com o artigo 6. º, párr. 4, da Carta Social Europeia, de acordo com a interpretação dada no 

http://www.euro-muslims.eu/islam_in_europe_en.pdf
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igual modo aderiu ao Protocolo Adicional a 17 de Fevereiro de 1984); ao Pacto Internacional 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais (aderiu ao Pacto a 04 de Novembro de 1980)341; por último 

aderiu à Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial a 

28 de Julho de 1971342. A França é parte, também, da Convenção para a Prevenção e Repressão do 

                                                                                                                                                                                
anexo da Carta. Informação disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en [18-06-

2012]. 

341 Quanto a objecções, o Governo da República francesa objectou face à reserva firmada pelo governo da Índia ao artigo 1. º do Pacto 

Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, com esta reserva atribui condições não previstas na Carta das Nações Unidas para o 

exercício do direito de autodeterminação. Esta declaração não será considerada um obstáculo para a entrada em vigor do Pacto entre a República 

Francesa e a República da Índia. Com relação às declarações feitas por Bangladesh, após a adesão: o Governo da França indica que as 'declarações' 

feitas por Bangladesh, de facto, constituem reservas, uma vez que se destinam a impedir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do 

tratado. Com relação à declaração relativa ao artigo 1.º, sobre o exercício do direito dos povos à autodeterminação, condição não prevista na Carta 

das Nações Unidas. As declarações relativas aos artigos 2.º e 3.º e os artigos 7.º e 8.º são de natureza geral e minam o objectivo e finalidade do 

tratado. Em particular, as condições económicas do país e as perspectivas de desenvolvimento não deverão afectar a liberdade do consentimento dos 

cônjuges a contrair matrimónio, a não discriminação por razões de parentesco ou outras condições na implementação de medidas especiais de 

protecção e assistência em favor das crianças e pessoas jovens, ou a liberdade dos pais ou tutores legais de escolher escolas para seus filhos. As 

dificuldades económicas ou problemas de desenvolvimento não podem libertar um Estado parte inteiramente de suas obrigações sob o Pacto. A este 

respeito, em conformidade com o artigo 10.º, párr. 3, do Pacto, o Bangladesh deve adoptar medidas especiais para proteger as crianças e jovens da 

exploração económica e social, e a lei deve punir o seu emprego em trabalhos prejudiciais à sua moral e saúde e devem também estabelecer limites 

de idade abaixo dos quais o trabalho infantil deve ser proibido. Consequentemente, o Governo de França aloja uma objecção às reservas de âmbito 

geral acima mencionado. Essa objecção não impede a entrada em vigor do Pacto entre Bangladesh e a França. No que respeita à declaração feita 

pelo Paquistão após a sua assinatura: o Governo da República francesa examinou a declaração feita pelo Governo da República Islâmica do Paquistão 

após a assinatura do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, adoptado em 16 de Dezembro de 1966, segundo o qual "As 

disposições do Pacto serão sujeitas às disposições da Constituição da República Islâmica do Paquistão ". Tal declaração é de âmbito geral e resultar 

na nulidade ou falta de efeito das disposições do Pacto. O Governo da República Francesa considera que a referida declaração constitui uma reserva 

incompatível com o objecto e finalidade do Pacto. Esta objecção não prejudica a entrada em vigor do Pacto entre a França e Paquistão. Informação 

disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#EndDec [18-06-2012]. 

342 Em 1982 a França reconhece a competência do Comité sobre a Eliminação de Discriminação Racial para receber e examinar 

comunicações de indivíduos ou grupos de indivíduos dentro da jurisdição francesa que quer por motivo de actos ou omissões, eventos ou acções 

ocorridas após 15 de Agosto de 1982, ou em razão de uma decisão sobre os actos ou omissões, eventos ou acções após da referida data, se 

queixam de ser vítimas de uma violação, pela República Francesa, de um dos direitos enunciados na Convenção) - com relação ao artigo 4.º, a França 

deixou claro que interpreta a referência feita na Convenção aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os direitos, prevista no 

artigo 5.º da Convenção, como liberando os Estados Partes da obrigação de promulgar legislação anti-discriminação que é incompatível com as 

liberdades de opinião e de expressão e de reunião e associação pacíficas garantidos por esses textos. Com relação ao artigo 6.º, esta declarou que a 

questão do remédio por meio de tribunais é, no seu entendimento, regida pelas regras do direito comum. No que diz respeito ao artigo 15.º, a adesão 

da França à Convenção não pode ser interpretada como implicando qualquer mudança em sua posição em relação a resolução mencionada na 

referida disposição. Este país declarou, a 15 de Maio de 1984, que não reconhece o governo de coligação da República democrática do Camboja e 

que o instrumento de ratificação da Convenção feita por este, não tem efeito. No que respeita às reservas feitas pela República Árabe do Iémen à 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a França considera que estas não são válidas por serem 

incompatíveis com o objecto e a finalidade da Convenção. Contudo, tal objecção não é um obstáculo para a entrada em vigor da referida Convenção 

entre a França e a República Árabe do Iémen. Em 2003, a França objectou à declaração interpretativa feita pelo Governo do Reino da Tailândia no 

momento da adesão a esta convenção considerando que sujeitar a interpretação e aplicação das disposições desta à Constituição e legislação do 

Reino da Tailândia é uma reserva tão geral e indeterminada que não permite determinar que obrigações decorrentes da Convenção pretendem 

introduzir. Informação disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en [18-06-2012].  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
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Crime de Genocídio (assinou a Convenção a 11 de Dezembro de 1948 e ratificou a mesma a 14 de 

Outubro de 1950); da Convenção relativa à Luta Contra a Discriminação no Campo do Ensino 

(ratificou a Convenção a 11 de Setembro de 1961); da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (assinou esta Convenção a 17 de Julho de 1980 e a 

ratificação foi feita a 14 de Dezembro de 1983); da Convenção sobre os Direitos da Criança 

(assinou a Convenção a 26 de Janeiro de 1990 e ratificou-a a 7 de Agosto de 1990)343. De igual 

modo é parte da Convenção Europeia dos Direitos Humanos344. De salientar que não é parte do 

Protocolo n.º12 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nem da Convenção-Quadro para a 

Protecção das Minorias Nacionais. Quanto à Carta Europeia dos Idiomas Regionais ou Minoritários, 

a França assinou a Carta a 07 de Maio de 1999, mas não a ratificou345. 

                                                           
343 A França declarou que esta Convenção, em particular o artigo 6. º, não pode ser interpretada como constituindo um obstáculo à 

aplicação das disposições da legislação francesa relativa à interrupção voluntária da gravidez. De igual modo, à luz do artigo 2. º da Constituição da 

República Francesa, o artigo 30.º não é aplicável medida em que a República está em causa. O Governo da República interpreta o artigo 40.º, párr. 2 

(b) (v), como estabelecendo um princípio geral que pode sofrer excepções mediante lei. Este é particularmente o caso de determinados crimes não 

passível de recurso julgados pelo Tribunal de Polícia e por delitos de natureza criminal. Não obstante, as decisões proferidas podem ser objecto de 

recurso perante o Tribunal de Cassação, que decidirá sobre a legalidade da decisão tomada. Informação disponível em 

http://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=3&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec [18-06-2012]. 

344 A França assinou a Convenção a 4 de Novembro de 1950 e ratificou a 3 de Maio de 1974 entrando em vigor nesta mesma data) mas 

não sem reservas em relação aos artigos 5.º e 6. º no sentido de que esses artigos não deve impedir a aplicação das disposições que regem o 

sistema de disciplina nas forças armadas contidas no artigo 27.º da Lei n. º 72-662 de 13 de Julho de 1972, nem as disposições do artigo 375.º do 

Código de Justiça Militar; é parte também do protocolo n.º4 à Convenção Europeia (assinou o protocolo a 22 de Outubro de 1973 sendo ratificado e 

entrado em vigor a 03 de Maio de 1974), declarando que este protocolo se aplica a todo o território da república, tendo em consideração, quanto aos 

territórios ultramarinos, as necessidades locais, como mencionado no artigo 63.º, actual artigo 56.º desde a entrada em vigor do Protocolo n.º 11, da 

Convenção para a protecção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Informação disponível em 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=005&CM=8&DF=&CL=ENG&VL=1 [18-06-2012]. 

345 A França ainda assim fez uma declaração. Na medida em que o objectivo da carta não é o de reconhecer ou proteger as minorias, mas 

promover o património língua europeia, e como o uso do termo "grupos" não concede direitos colectivos para os falantes de línguas regionais ou 

minoritárias, o Governo francês interpreta este instrumento de forma compatível com o Preâmbulo da Constituição, que assegura a igualdade de 

todos os cidadãos perante a lei e reconhece apenas o povo francês, composto de todos os cidadãos, sem distinção de origem, raça ou religião. O 

Governo francês interpreta o artigo 7-1, parágrafo d, e os artigos 9.º e 10.º como representando um princípio geral que não está em conflito com o 

artigo 2. º da Constituição, nos termos do qual o uso da língua francesa é obrigatório nas corporações de direito público e particulares no exercício de 

uma função de serviço público, bem como para os indivíduos nas suas relações com as administrações e serviços públicos. O Governo francês 

interpreta o artigo 7-1, parágrafo f, e artigo 8. º no sentido da natureza facultativa do ensino e estudo das línguas regionais ou minoritárias, bem como 

da sua história e cultura, e que o propósito deste ensino não é remover de alunos matriculados em escolas no território nacional os direitos e 

obrigações aplicáveis a todos os estabelecimentos que oferecem um serviço de educação pública ou associados. O Governo francês interpreta o artigo 

9-3 como não se opondo ao possível uso apenas da versão oficial francesa, que é legalmente autorizado, de textos legais colocados à disposição das 

minorias regionais ou linguísticas, por corporações de direito público e particulares no exercício de uma função de serviço público, bem como por 

indivíduos nas suas relações com as administrações e serviços públicos. Para além disto, declarou uma reserva completa ao artigo das Nações 

Unidas sobre os direitos das minorias esclarecendo que, com efeito, que não existem minorias na França. Esta concepção faz com que este país 

tenha um dos mais fracos registos na Europa na protecção dos direitos das minorias. Informação disponível em 

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=&CL=ENG&VL=1 [18-06-2012]. 

http://treaties.un.org/Pages/ShowMTDSGDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=3&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#EndDec
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=005&CM=8&DF=&CL=ENG&VL=1
http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=1&DF=&CL=ENG&VL=1
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Os diplomas legais mais significativos, que durante os últimos séculos organizaram os 

regimes dos cultos na França, não tiveram em conta o Islão, uma vez que esta não se encontrava 

presente aquando da separação do Estado das Igrejas (ainda que a presença do Islão em França 

seja um fenómeno já decorrente da Primeira Guerra Mundial346. Inicialmente, este chegou com mais 

força ao território francês por via da imigração, da mão-de-obra proveniente do Norte de África. 

Contudo, a ideia à altura, era que esta imigração seria de carácter transitório e temporário347. 

Quando esta adquire um carácter estável, a fixação perde o carácter precário, os imigrantes passam 

a pretender participar na vida social e política pela aquisição da nacionalidade francesa, sem 

renunciar à sua identidade religiosa e cultural348.  

                                                           
346 Nem o regime de ―cultos reconhecidos‖ por Bonaparte, em vigor durante o século XIX, nem a lei de separação das Igrejas e o Estado 

de 1905, se preocupou juridicamente com esta religião. Cf. Maria Teresa ARECES PIÑOL – El Principio de Laicidad en las Jurisprudencias Española y 

Francesa, Lleida, Ediciones de la Universidad de Lleida, 2003, p. 218. A presença muçulmana em França explica-se por um lado pela necessidade 

por mão-de-obra deste país e pelas relações com as, na altura, colónias francesas, especialmente com a Argélia que não era vista como uma colónia 

mas como uma parte da França; e, por outro lado, pela pobreza, sub-desenvolvimento e instabililidade que obrigavam a que os colonos emigrassem 

para França. Cf. Filipa COIMBRA – ―O Islão em França‖, in Maria do Céu Pinto (coord.) – O Islão na Europa, Lisboa, Prefácio, 2006, p. 19. 

347 Não era vontade dos imigrantes instalarem-se permanentemente em França havendo, no entanto, a excepção a esta regra dos argelinos 

que haviam lutado ao lado dos franceses durante a guerra da independência. Cf. Filipa COIMBRA – ―O Islão em França‖, op. cit., p. 20. 

348 Em França, onde as religiões estão organizadas sob a forma de associações, existem cerca de 1,560 associações muçulmanas. As 

principais organizações islâmicas, ainda que não representem todos os muçulmanos, são o Instituto muçulmano da Mesquita de Paris, a União das 

Organizações Islâmicas da França, a Federação Nacional dos muçulmanos da França, e o Conselho francês da religião muçulmana, cuja criação, em 

2001, foi solicitada pelo Ministério do Interior, a fim de estabelecer uma entidade única, representando todos estes grupos. Cf. Brigitte Basdevant-

GAUDEMET – ―Islam in France‖, in Roberta Aluffi B.-P., Giovanna Zincone (eds.) – The legal treatment of Islamic minorities in Europe, Leuven, 

Peeters, 2004, pp. 58-68. 

Por volta do ano de 2007, o Ministério do Interior francês, promoveu a criação de uma fundação que vise angariar fundos e doações 

privadas para a construção de locais de culto islâmicos, cf. Felice DASSETTO [et. al] - Islam in the European Union:  What‘s at stake in the future?, op. 

cit., p. 111. Actualmente, foi aprovada a construção de uma ―mega-mesquita‖ na cidade de Marselha. Notícia a dar conta deste facto disponível em 

http://www.france24.com/en/20120619-marseille-mega-mosque-gets-appeals-court-go-ahead [21-06-2012]. Estima-se que existam 1,554 mesquitas 

e salas de oração por todo o país. Cf. Brigitte Basdevant-GAUDEMET – ―Islam in France‖, op. cit., p. 69. Outro local de grande importância para os 

muçulmanos é o cemitério. Acontece que a Lei de 14 de Novembro de 1881 estabelecia o princípio de neutralidade destes locais, princípio 

reafirmado na Lei de 09 de Dezembro de 1905, que ainda se encontra em vigor, para além de que proíbe a criação de cemitérios confessionais. Esta 

situação fez com que, em 1975 e 1991, circulares ministeriais passassem a autorizar o reagrupamento dos túmulos de uma mesma confissão, num 

espaço específico. Contudo existem regiões na França onde a lei local não reconhece as mesmas proibições estabelecidas por esta lei, e onde 

passaram a existir cemitérios islâmicos, como é o caso do Cemitério localizado em Bobigny, o primeiro do género no país, ou o de Estrasburgo, 

inaugurado no inicio deste ano. Notícia disponível em http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-deuxieme-cimetiere-musulman-de-france-inaugure-a-

strasbourg-06-02-2012-1428141_240.php [21-06-2012].  

Parte importante para a conservação e passagem do conhecimento e cultura aos mais novos, é a formação dos imãs, a educação da 

religião e a transmissão de rituais. 

No que respeita aos Imãs, é difícil dizer ao certo quantos são mas estima-se que este número ande por volta dos 3,500. A formação dos 

Imãs é uma questão que tem preocupado tanto o governo francês como as comunidades muçulmanas durante vários anos. Existe uma formação 

para os imãs no Instituto Católico de Paris desde 2008 e, desde 2011, uma formação para estes na Universidade de Estrasburgo (mestrado em 

islamologie). Em França existem seis escolas islâmicas mas apenas uma recebe subsídios estatais. Nas escolas públicas primárias, não são 

http://www.france24.com/en/20120619-marseille-mega-mosque-gets-appeals-court-go-ahead
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-deuxieme-cimetiere-musulman-de-france-inaugure-a-strasbourg-06-02-2012-1428141_240.php
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/le-deuxieme-cimetiere-musulman-de-france-inaugure-a-strasbourg-06-02-2012-1428141_240.php
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Esta vontade de manter uma identidade própria ao lado da identidade francesa é, no 

mínimo, problemática quando perante o laicismo francês349. Para este, o espaço público deve estar 

livre destas manifestações, neste sentido, a proibição do porte de símbolos religiosos nas escolas 

públicas, nomeadamente, por exemplo, o hijab (véu islâmico que cobre os cabelos e o pescoço), 

estabeleceu a intenção dos legisladores de manter a nação unificada: secular, individualista, e 

culturalmente homogénea.  

A controvérsia que levou à adopção da lei n.º 2004-228 de 15 Março 2004 – Loi encadrant, 

en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics – tem as suas raízes em 1989, quando três 

meninas foram expulsas de uma escola secundária em Creil por se recusarem a retirar o véu, acto 

que o director da escola considerou infringir o princípio da laicidade.  Após a polémica em Creil, em 

Novembro de 1989, o Conselho de Estado determinou que o uso de símbolos religiosos, por si, nas 

escolas, não contradizia o princípio de laicidade, excepto se os símbolos religiosos fossem usados 

como um acto de provocação, pressão, ou perturbação da ordem pública350. Como havia muitas 

dúvidas por parte dos docentes quanto às circunstâncias que preencheriam a excepção, entre 1989 

e 1994, três circulares ministeriais tentaram esclarecer o assunto. Em primeiro lugar os professores 

                                                                                                                                                                                
ministrados cursos de religião. O mesmo não se passa no ensino secundário, contudo este ensino não coincide com o horário escolar. No que se 

refere a rituais e festividades, os rituais de abate só podem ser realizados dentro de um matadouro o que por vezes faz com que durante os festivais 

religiosos as comunidades muçulmanas são confrontadas com a falta de matadouros aprovados, contudo os prefeitos podem conceder autorizações 

individuais. Quanto às festividades, foram emitidas circulares ministeriais, solicitando aos chefes de departamento que tomem em consideração o 

calendário religioso dos seus funcionários (incluindo os muçulmanos), na justa medida em que não perturbem o bom funcionamento do 

departamento. Os tribunais chegaram mesmo a considerar que um intervalo de meia hora, no final do dia durante o Ramadão, não é incompatível 

com o normal funcionamento do trabalho. Cf. Felice DASSETTO [et. al] - Islam in the European Union…, op. cit., pp. 111-112. 

349 Não só, a natureza centralizada do Estado francês, e a ênfase que coloca numa identidade unificada, pressupõe a assimilação à cultura 

francesa o que faz com que questões relacionadas com as minorias sejam de trato difícil, ou impossível, uma vez que, segundo este, não existem 

minorias na França. Gay McDougall, perito independente das Nações Unidas para as questões das minorias, numa visita a França em Setembro de 

2007, salientou ―Currently, there is a widespread feeling within the communities of new minorities that to become a citizen of France is not sufficient 

for full acceptance; that acceptance will be granted only with total assimilation that forces them to reject major facets of their identities. Only when a 

way is found to shed the colour of their skins, hide the manifestations of their religion or the traditions of their ancestors, only then will they be 

accepted as truly French‖, cf. Minority Rights Group International - World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - France: Overview, August, 

2011, disponível em http://www.unhcr.org/refworld/docid/4954ce0223.html [21-06-2012]. 

350 No caso dos professores qualquer símbolo religioso por estes usados está contra a recomendação do Conselho. Aqui a tradição 

francesa mostra-se coerente com o TEDH que, em Dhalab contra a Suiça, considerou que numa sociedade democrática o estado pode restringir o uso 

de símbolos religiosos quando incompatível com o objectivo perseguido de proteger os direitos e liberdades dos outros, a ordem e a segurança 

pública. A proibição dos símbolos religiosos aos funcionários da Administração, pretende fazer do espaço público um local neutro onde os usuários, 

são livres de manifestar ou não as suas crenças religiosas. Cf. Cristina García Pascual – ―El velo y los Derechos de las mujeres‖, in  J. Alberto del Real 

Alcalá,  Francisco Javier Ansuátegui Roig, José Antonio López García, Ramón Ruiz Ruiz (coord.) - Derechos fundamentales, valores y multiculturalismo, 

Madrid, Dykinson, 2005, pp. 97-98. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4954ce0223.html
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deveriam determinar a aceitabilidade de símbolos analisando caso a caso; o segundo reafirmou a 

laicidade nas escolas públicas; e a terceira sugeriu a legitimidade da proibição da ostentação de 

símbolos religiosos, incluindo o véu351.  

O véu islâmico continuou a ser objecto de debate e em 2003 foi formada uma comissão 

pelo Presidente Jacques Chirac, conhecida como a Comissão Stasi, que ficou responsável por fazer 

uma análise sobre a aplicação do princípio da laicidade na República francesa. Esta comissão 

concluiu que uma proibição do uso do véu não seria incompatível com o artigo 9.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, recordando que este direito não é um direito absoluto podendo o 

exercício deste direito ser restringido quando ocorram três condições: a medida esteja prevista por 

lei, persiga um fim legítimo, seja necessária e proporcional ao fim que persegue352. O relatório da 

comissão consubstancia esta teoria com exemplos, entre os quais, recorda o caso Dahlab contra 

Suíça em que estava em questão o uso do véu islâmico por uma professora do ensino primário, 

havendo o Tribunal decidido em favor do Estado declarando que a simbologia do véu era 

incompatível com o princípio da igualdade entre géneros, incompatível com a sociedade 

democrática353. Assim, a comissão recomendou, no que nos interessa, que fosse criada uma lei a 

restringir o uso de vestes e símbolos ostensivos que demonstrem uma filiação religiosa ou política 

nas escolas354. A sugestão acabaria por resultar na lei n.º 2004-228 de 15 Março 2004 e no 

                                                           
351 María Teresa ARECES PIÑOL – El Principio de Laicidad en las Jurisprudencias Española y Francesa, op. cit., p. 162. 

352 Relatório da Comissão, p. 20, disponível em http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/034000725/0000.pdf. [03-01-2013]. 

353  Cristina García Pascual – ―El velo y los Derechos de las mujeres‖, op. cit., p. 100; Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias 

islâmicas na Europa…, op. cit., pp. 20-33. Ainda que se pudesse compreender a restrição de símbolos por parte de funcionários públicos enquanto 

em representação do estado, partir do exemplo do sucedido em Dahlab contra Suiça e extendê-lo a quem não esteja a exercer uma função em 

representação do estado, como é o caso dos alunos parece um pouco forçado. Todavia, a decisão do TEDH Leyla Sahin contra Turquia veio, de certa 

forma, ―legitimar‖ da recomendação feita pela comissão Stasi ao não reconhecer a pretenção de Leyla Sahin de permitir que esta aluna universitária 

continuasse a frequentar as aulas envergando o véu. 

354 ―[A]dopter pour l‘école la disposition suivante: «Dans le respect de la liberté de conscience et du caractère propre des établissements 

privés sous contrat, sont interdits dans les écoles, collèges et lycées, les tenues et signes manifestant une appartenance religieuse ou politique. Toute 

sanction est proportionnée et prise après que l‘élève a été invité à se conformer à ses obligations»; cette disposition serait inséparable de l‘exposé des 

motifs suivant: «Les tenues et signes religieux interdits sont les signes ostensibles, tels que grande croix, voile ou kippa. Ne sont pas regardés comme 

des signes manifestant une appartenance religieuse les signes discrets que sont par exemple médailles, petites croix, étoiles de David, mains de 

Fatma, ou petits Coran»‖, Relatório da Comissão, p. 68, aspas no original, interpolação nossa, disponível em 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf [10-01-2013]. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/034000725/0000.pdf
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primeiro dia do ano lectivo de 2004, um total de 240 símbolos religiosos apareceram nas escolas 

(237 véus islâmicos, 2 crucifixos cristãos e um turbante Sikh)355.  

O assunto não haveria de ficar por aqui e a 14 de Setembro de 2010 o Senado francês 

haveria de aprovar um acto parlamentar que se traduziria na proibição de ocultar a face no espaço 

público, acto este que já havia sido aprovado pela Assembleia Nacional de França a 13 de Julho de 

2010. 

A 23 de Junho de 2009 a Assembleia Nacional francesa criou uma missão parlamentar de 

informação sobre a prática do uso do véu integral em território francês que, concluindo que a 

prática do uso do véu integral é condenável, não concluíram que proibir esta prática pela via 

legislativa fosse uma opção viável. No mais, o Conselho de Estado deveria apreciar qualquer 

projecto de lei para este fim356.  

                                                           
355 Quando esta lei foi promulgada, a reacção ultrapassou as fronteiras francesas, havendo sido fortemente criticada no plano 

internacional. Inclusive, um grupo auto-denominado ―Exército Islâmico no Iraque‖ sequestrou dois jornalistas franceses a 20 de Agosto de 2004, 

exigindo o levantamento da proibição em troca da vida destes jornalistas. Cf. Karima BENNOUNE – ―The Law of the Republic versus the ―LAW of the 

Brothers:‖ A story of France‘s law banning religious symbols in public Schools‖, in Deena Hurwitz, Margaret L. Satterthwaite, Doug Ford (eds.) - 

Human Rights Advocacy Stories, Foundation Press, 2009,  pp. 158-161, disponível em 

http://img.slate.com/media/22/CHAP5.Bennoune.Headscarves.pdf [21-06-2012]. O relatório da Amnistia Internacional destaca que um ano depois 

da lei entrar em vigor, noventa e seis alunos procuraram alternativas para evitar a expulsão, entre essas alternativas, alguns optaram por pasar a 

frequentar escolas privadas, outros desistiram da escola ou envolveram-se em programas de ensino à distancia (cinquenta alunos). Outros quarenta e 

sete alunos (quarenta e quatro muçulmanas que usavam o véu e três alunos Sikh que usavam o turbante) chegaram mesmo a ser expulsos tendo 

vinte e um destes optado pelo ensino à distancia e os restantes ou desistiram ou passaram a frequentar escolas privadas. cf. Amnesty Internacional - 

Choice and Prejudice…, op. cit., p. 65.  

356 Cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa…, op. cit., p. 23. O relatório da missão da Assembleia 

Parlamentar que estudou o véu integral na França concluiu que o uso do véu integral infringia os valores republicanos - liberdade, igualdade e 

fraternidade. Antes de mais, cabe clarificar que o véu integral abrange três categorias de vestuário: a burca, que se caracteriza por ser uma 

vestimenta que cobre todo o corpo com uma rede fina sobre os olhos; o nihab cobre todo o corpo, incluindo a face com a excepção dos olhos; e o 

sitar, vestimenta que engloba um véu adicional que cobre os olhos, e luvas, fazendo com que nenhuma parte da mulher seja visível. O relatório 

localiza as origens destas vestimentas, numa época anterior à conversão ao islamismo por parte das sociedades ou grupos que as portam. De acordo 

com os especialistas, apenas o hijab (véu que cobre os cabelos e o pescoço) pode ser considerado como adequado aos princípios do islamismo. Cf. 

Rapport d‘information au nom de la mission d‘information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, 2010, pp. 25-27, disponível 

em http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf [06/10/2012]. E mesmo quanto a este, o hijab, devem ser feitas reservas no 

sentido em que há dúvidas quanto à real intenção detrás do uso do véu, havendo historiadores que este poderia ter sido, no século VII, uma forma de 

proteger a mulher num tempo de grande violência. Várias foram as pessoas que foram ouvidas, entre elas, Tariq Ramadan, cuja opinião seguia no 

sentido de não considerar o véu integral como uma obrigação religiosa. Durante a sua audição, observou que a burca é especialmente de tradição 

asiática e que o nome foi-se propagando pelo mundo devido à tradição ou experiência afegã. Lembrando ainda que a grande maioria dos estudiosos e 

sunitas e xiitas actualmente acreditam que o nihab e a burca não são uma prescrição islâmica e que o consenso entre os estudiosos é que o véu o é 

mas não a burca. Cf. Rapport d‘information au nom de la mission d‘information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, 2010, 

pp. 40-41, disponível em http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf [06/10/2012]. Segundo Mohammed Moussaoui, ainda que 

usar o véu integral tenha uma conotação religiosa, não pode ser equiparado a uma prática do Islão, especialmente do Islão na França. A prática do 

uso do véu integral é caracterizada claramente como um desvio que combina vários factores, tendo duas dimensões principais: uma dimensão 

http://img.slate.com/media/22/CHAP5.Bennoune.Headscarves.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf
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Apenas oito dias antes do Conselho de Estado se pronunciar sobre o assunto, a 21 de 

Janeiro de 2010, a Comissão Nacional Consultiva dos Direitos do Homem, divulgou um aviso sobre 

o porte do véu integral, no qual se mostra desfavorável à criação de uma lei que pudesse proibir de 

maneira geral e absoluta o porte do véu integral. Para esta Comissão, o princípio da laicidade por si 

só não pode servir de fundamento a uma tal medida geral, uma vez que não cabe ao Estado 

determinar o que é relevante ou não para uma religião, e que a ordem pública não pode justificar 

uma proibição357. 

Em assembleia plenária a 25 de Março de 2010, o Conselho de Estado adopta o relatório 

relativamente ao estudo quanto às possibilidades jurídicas da interdição do uso do véu integral. 

Neste, questionaram a viabilidade jurídica de uma lei dessa natureza face aos direitos e liberdades 

garantidos pela Constituição, pela CEDH e pelo direito da União Europeia358. 

Apesar das conclusões a que chegaram a missão parlamentar de informação sobre a prática 

do uso do véu integral, o Conselho de Estado e da opinião da Comissão Nacional Consultiva dos 

Direitos do Homem, a 11 de Maio de 2010 a Assembleia Nacional votou por unanimidade a 

resolução ―sur l‘attachement au respect des valeurs républicaines face au développement de 

pratiques radicales qui y portent atteinte‖359. É assim que, em conjunto com o Senado é adoptada a 

lei n.º 2010-1192 de 11 Outubro de 2010360 que estabelece o princípio de proibição geral de 

ocultação do rosto no espaço público, necessário para reafirmar os valores da República e as 

exigências da vida em conjunto. Segundo esta, ao esconder o rosto está-se a minar os requisitos 

                                                                                                                                                                                
individual, que é devido à afirmação radical de personalidades, procura a identidade no espaço social e, o véu integral pode mesmo representar a 

bandeira de um projeto militante e proselitista implementado por movimentos fundamentalistas e salafistas. Rapport d‘information au nom de la 

mission d‘information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, 2010, p. 41, disponível em http://www.assemblee-

nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf [06/10/2012]. Desta forma, e de acordo com o discurso de Nicolas Sarkozy: ‖[L]e problème de la burqa 

n‘est pas un problème religieux, c‘est un problème de liberté [et] de dignité de la femme. La burqan‘est pas un signe religieux, c‘est un signe 

d‘asservissement, d‘abaissement. Je veux le dire solennellement: la burqane sera pas la bienvenue sur le territoire de la République française‖. Cf. 

Rapport d‘information au nom de la mission d‘information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, 2010, p. 448, disponível 

em http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf [06/10/2012]. 

357 O aviso consultivo encontra-se disponível para consulta em 

http://www.cncdh.fr/sites/default/files/10.01.21_avis_sur_le_port_du_voile_integral.pdf [03-01-2013]. 

358 Etude relative aux possibilités juridiques d'interdiction du port du voile integral, p. 8, disponível em http://www.conseil-

etat.fr/media/document/avis/etude_vi_30032010.pdf [11-01-2013]. Aplicar uma lei, fundada em preceitos muito genéricos, como a manutenção 

dos valores da República, é de difícil aplicação prática. Contudo, a proibição da ocultação de face em circunstâncias mais específicas, como já se 

verificava (como seja por razões de segurança pública e para efeitos de serviços administrativos) seria legalmente viável. Cf. Patrícia JERÓNIMO - 

Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa: A censura do ―Islão visível‖…, op. cit., p. 24. 

359 Resolução disponível em http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0459.asp [11-01-2013]. 

360 Disponível em http://www.visage-decouvert.gouv.fr/uploads/CirculairePM.02.03.2011.JORF0052.pdf [21-06-2012]. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2262.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/10.01.21_avis_sur_le_port_du_voile_integral.pdf
http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/etude_vi_30032010.pdf
http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/etude_vi_30032010.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0459.asp
http://www.visage-decouvert.gouv.fr/uploads/CirculairePM.02.03.2011.JORF0052.pdf
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mínimos da vida em sociedade, para além de que é uma prática de exclusão e rejeição incompatível 

com os princípios de liberdade, igualdade e dignidade humana afirmados pela República Francesa. 

Neste sentido, fica estabelecido que ninguém pode, no espaço público, envergar vestes 

destinadas a dissimular a face estando esta obrigatoriedade prescrita para o território francês, 

incluindo o ultramar. Por espaço público deverá entender-se as vias públicas, lugares abertos ao 

público incluindo aqueles que estão afectados a um serviço público. Deste modo, lugares públicos 

podem consubstanciar locais onde funcionem serviços estaduais, tribunais, hospitais, câmaras 

municipais, escolas, bibliotecas, parques, praias, cinemas, lojas, bancos, estações ferroviárias, 

aeroportos só para salientar alguns exemplos.  

Nos termos da lei, é proibido usar roupas que impossibilitem o reconhecimento facial (esta 

lei não é apenas aplicável aos nacionais e residentes como também a turistas) sendo que, para 

esse efeito, não é necessário que a cara esteja totalmente oculta, estando incluído no rol de 

elementos proibidos, descritos pela lei no artigo 1.º, capuzes, burqa, máscaras, nihab ou qualquer 

outro acessório ou roupa que tenha o efeito, sozinho ou associado com outros a esconder o rosto. 

Contudo esta regra contempla excepções, nomeadamente se a conduta for exigida ou permitida por 

lei361; a proibição também não se aplica se a conduta for justificada por razões de profissionais 

(equipamento de trabalho, meios de protecção obrigatórios à execução de trabalhos) ou de saúde; a 

proibição não se aplica também no caso de desportos que exijam a ocultação da face, festas 

manifestações artísticas ou tradicionais; e por fim exclui-se desta regra as procissões religiosas, 

quando de carácter tradicional. 

As disposições do Acto de 11 de Outubro, 2010 aplicam-se sem prejuízo do já determinado 

por outras leis. Este é o caso da Lei n. º 2004-228 de 15 Março 2004 que regula, de acordo com o 

princípio do secularismo, o porte de símbolos ou roupas que denotam a filiação religiosa nas 

escolas, faculdades e escolas públicas. 

O Conselho Constitucional observou, no entanto, que a proibição de ocultação da face no 

espaço público não pode afectar indevidamente o artigo 10.º da Declaração de 1789, restringir o 

exercício das liberdades religiosas nos lugares de culto aberto ao público. 

A violação dos termos da lei é punível com multa e com a obrigação da realização de um 

curso de cidadania que relembre quais os valores republicanos em causa, o princípio da igualdade 

e o respeito pela dignidade. Quando a ocultação resultar de coerção para com a pessoa, este delito 

                                                           
361 A lei dá o exemplo do uso obrigatório de capacete para condutores de veículos de duas rodas - artigo L. 431-1 do Código da Estrada. 
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é punível com um ano de prisão e 30.000 euros de multa, sendo que a pena aumenta para dois 

anos de prisão e 60.000 euros de multa quando o acto for cometido contra um menor362. 

 

1.2. Bélgica 

 

O movimento migratório que se verificou durante o século XX no continente europeu, não 

excluiu a Bélgica que, ao longo das décadas viu consolidar a presença muçulmana363 e com ela a 

discussão em torno do véu islâmico. 

Com o aumento da imigração muçulmana em finais dos anos 60, em 1974, o Parlamento 

belga reconheceu a religião islâmica364. As consequências práticas do reconhecimento legal em 

1974 foram apenas, gradualmente e de forma incompleta, implementadas como um resultado da 

dificuldade encontrada pelo governo belga em estabelecer contacto com um representante 

amplamente reconhecido pela comunidade muçulmana. Como resultado deste reconhecimento em 

                                                           
362 De acordo com o relatório da Amnistia Internacional, uma pesquisa do Open Society Institute constatou que o uso de véu integral não é 

uma prática homogénea: algumas mulheres usam-no a tempo parcial ou por curtos períodos de tempo. A pesquisa também constatou que as 

milheres que usam véu integral, não rejeitam a sociedade francesa. A lei entrou em vigor a 11 de Abril de 2011 e a 3 de Janeiro de 2012, o Ministro 

do Interior, em entrevista a um jornal francês, constatou que haviam sido verificadas 237 violações da lei e que os tribunais administrativos haviam 

sancionado seis pessoas desde a entreda em vigor da lei. cf. Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., pp. 91-96. Três meses depois, 

um ano após a entrada em vigor da lei, os números davam conta que 299 mulheres haviam sido autuadas em 354 operações de controlo, e de 312 

procedimentos instaurados pelas autoridades policiais, 302 foram alvo de uma sanção. Cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias 

islâmicas na Europa…, op. cit., p. 26. 

363 Cf. Daniel Primo Ferreira de OLIVEIRA – ―O Islão na Bélgica‖, in Maria do Céu Pinto (coord.) – O Islão na Europa, Lisboa, Prefácio, 

2006, pp. 85-86. 

364 A liberdade religiosa e a liberdade de consciência constam dos artigos 19.º ―La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que 

la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés‖ e do 

20.º ―Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos‖ 

da Constituição. Esta não estabelece nenhuma religião como sendo a religião oficial do Estado, mas garante ajuda financeira às várias religiões, 

através do artigo 181.º ―1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face 

sont annuellement portées au budget. 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance 

morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont 

annuellement portées au budget‖. Financiar os estipêndios dos padres (ficam de fora os membros das ordens religiosas e congregações) foi uma 

forma de compensar as apreensões de bens que se verificaram durante a Revolução Francesa (Esta compensação foi objecto da concordata de 1802 

e de Decreto napoleónico em 1809). Cf. Jean HALLET – ―The status of Muslim minority in Belgium‖, in Roberta Aluffi B.-P., Giovanna Zincone – The 

legal treatment of Islamic minorities in Europe, Leuven, Peeters, 2004, p. 42; A Constituição belga encontra-se disponível para consulta em 

http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1

110378085.34 [11-01-2013]. 

http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34
http://www.province.namur.be/sections/institution/documents/legislation_generale/constitution/downloadFile/file/ConstitutionBelge.pdf?nocache=1110378085.34
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1974, segundo a Constituição, nasce a obrigação da nomeação de professores da religião para as 

escolas públicas365. 

Este reconhecimento incompleto, encontra um um clima favorável ao reconhecimento 

completo da religião muçulmana em 1996 na sequência de eventos dramáticos em que seis jovens 

belgas foram raptadas e quatro destas assassinadas. As eleições tiveram lugar no fim de 1998, 

sendo anunciado o Executivo eleito no início de 1999. Em Março do mesmo ano, é aprovada uma 

lei que aprovava os comités islâmicos locais. Decretos-reais a definir as funções do Executivo, e a 

aprovação dos seus membros foram emitidos no mês de Maio. Entretanto, uma reforma 

Constitucional em 2001 transferiu o poder para a aprovação das comunidades locais para os 

concelhos regionais (Valónia, Flandres e Bruxelas), retardando para 2006 o reconhecimento de uma 

parcela do orçamento de estado para pagar aos imãs366.   

Para podermos compreender como a questão do véu se colocava de forma diferente em 

partes diferentes deste país, devemos começar por explicar que a Bélgica é um Estado federal 

composto por três comunidades, três regiões, e quatro regiões linguísticas (três monolingue, uma 

                                                           
365 Cf. Jean HALLET – ―The status of Muslim minority in Belgium‖, op. cit., p. 43. O artigo 24.º da Constituição belga dispõe: ―1. 

L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La communauté assure 

le libre choix des parents. La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions 

philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de 

l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. 

2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le 

pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin 

de l'obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. 

4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. 

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient 

un traitement approprié. 

5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret‖. 

Contudo, o Acto de 1974 que reconheceu a religião islâmica levantou dificuldades ao não indicar qual seria o órgão representativo desta religião. Isto 

porque, para o Estado financiar os capelões e os professores da religião, tem de existir um órgão devidamente autorizado para os nomear. O Alto 

Conselho dos muçulmanos belgas é eleito a 13 de Janeiro de 1991, ainda que não reconhecido pelo Governo, uma vez que estes queriam que o 

Conselho Provisório de Ancestrais que haviam designado fosse o órgão competente, conselho este rejeitado pela comunidade muçulmana. Cf. Jean 

HALLET – ―The status of Muslim minority in Belgium‖, op. cit., p. 44. 

366 Cf. Felice DASSETTO [et. al] - Islam in the European Union: what‘s at stake in the future?, op. cit., p. 85; Jean HALLET – ―The status of 

Muslim minority in Belgium‖, op. cit., pp. 45-48. Apesar do reconhecimento da religião muçulmana, as festividades religiosas não são reconhecidas 

podendo no entanto, ser celebradas por escolas cuja comunidade muçulmana seja numericamente relevante. Cf. Felice DASSETTO [et. al] - Islam in 

the European Union: what‘s at stake in the future?, op. cit., p. 87. 
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bilingue)367, em que a competência em muitos domínios políticos tem - de comum acordo - sido 

transferida para diferentes entidades federais do Estado belga, o que faz com que haja várias 

regiões investidas de poder legislativo em variadas áreas com o potencial de afectar as minorias368. 

No que concerne às minorias e à protecção conferida por vários instrumentos internacionais, a 

Bélgica é signatária do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos369 (tendo aderido a 17 de 

Maio de 1994, ao Protocolo adicional ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 370), é parte, 

de igual modo, no Pacto Internacional de Direitos Económicos Sociais e Culturais371, da Convenção 

para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio372, da Convenção Internacional sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial373, da Convenção sobre a Eliminação de 

                                                           
367Artigo 1. º da Constituição belga : ―La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions‖; Artigo 2. º ―La 

Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone‖; Artigo 3. º ―La 

Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise‖.  

368 Conselho da Europa – Report on the Protection of minorities in Belgium, Relatório do Comité para os Assuntos Legais e Direitos 

Humanos, Doc. 9536, 5 Setembro de 2002, párr. 8, disponível em http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/edoc9536.htm [19-06-

2012]. 

369 A Bélgica assinou este documento a 10 de Dezembro de 1968 e ratificou-o a 21 de Abril de 1983. No que concerne ao artigo 2.º, párr. 

2, o Governo belga interpreta a não discriminação quanto à origem nacional como não implicando, necessariamente, uma obrigação para os Estados 

automaticamente garantirem aos estrangeiros os mesmos direitos que são conferidos aos seus nacionais. O termo deve ser entendido como 

referência à eliminação de qualquer comportamento arbitrário, mas não de diferenças de tratamento baseadas em considerações objectivas e 

razoáveis, em conformidade com os princípios vigentes nas sociedades democráticas. Quanto ao parágrafo 3 do mesmo artigo, entende que esta 

disposição não pode violar o princípio da justa indemnização em caso de expropriação ou nacionalização. Esta informação encontra-se disponível em 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en [18-06-2012]. 

370 Disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en#8 [18-06-2012]. 

371 Assinou o Pacto a 10 de Dezembro de 1968 e ratificou-o a 21 de Abril de 1983. Disponível em 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#EndDec [18-06-2012]. 

372 A Bélgica assinou esta Convenção a 12 de Dezembro de 1949 e ratificou a 5 de Setembro de 1951 fazendo uma declaração no sentido 

de não aceitar as reservas feitas pela Bulgária, a República Socialista Soviética Bielorrussa, Checoslováquia, Polónia, Roménia, República Socialista 

Soviética da Ucrânia e repúblicas socialistas da União Soviética (http://www.preventgenocide.org/law/convention/reservations/ [18-06/2012]. 

373 A Bélgica assinou a Convenção a 17 de Agosto de 1967 e ratificou-a a 7 de Agosto de 1975. Este país declarou que, para cumprir os 

requisitos do artigo 4.º da Convenção, iria ter o cuidado de adaptar a sua legislação de acordo com as obrigações que lhe incumbem ao tornar-se 

parte da Convenção. Sublinhou a importância do artigo 4.º considerando que as obrigações impostas por este artigo devem ser conciliadas com o 

direito à liberdade de opinião e de expressão e o direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. Esses direitos encontram-se proclamados nos 

artigos 19.º e 20.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e reafirmados nos artigos 19.º e 21.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis 

e Políticos, estabelecidos de igual modo no artigo 5.º, parágrafo (d) (viii) e (ix) da referida Convenção. A Bélgica também enfatizou a importância que 

atribui ao respeito dos direitos estabelecidos na Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, em 

especial nos artigos 10.º e 11.º que tratam, respectivamente, a liberdade de opinião e de expressão e a liberdade de reunião e associação pacíficas. A 

Bélgica a 08 de Agosto de 1989 objectou às reservas feitas pelo Iémen considerando que as mesmas seriam incompatíveis com o objecto e propósito 

da Convenção. Reconheceu, a 10 de Outubro de 2000 a competência do Comité sobre a Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela 

Convenção, para receber e examinar comunicações de indivíduos ou grupos de indivíduos sob sua jurisdição que aleguem ser vítimas de uma violação 

pela Bélgica de qualquer um dos direitos enunciados na Convenção. Nos termos do artigo 14.º, párr. 2 da Convenção, o Centro de Igualdade de 

Oportunidades e Luta contra o Racismo, estabelecido pela Lei de 15 de Fevereiro de 1993, foi designado como competente para receber e examinar 

http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc02/edoc9536.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-5&chapter=4&lang=en#8
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en#EndDec
http://www.preventgenocide.org/law/convention/reservations/
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Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres374, é parte da Convenção sobre os Direitos da 

Criança375, da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas376 e da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem377. Quanto à Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais a Bélgica apenas 

assinou, a 31 de Julho de 2001378. De salientar é também que este país não se vinculou à Carta 

Europeia dos Idiomas Regionais ou Minoritários379.  

O uso do véu islâmico na Bélgica é uma questão bastante debatida e controversa e mesmo 

antes do surgimento da lei de 2011, já se colocava a questão da proibição do uso do véu islâmico 

nas escolas, não por haver legislação federal nesse sentido, mas porque as escolas têm a liberdade 

                                                                                                                                                                                
petições de indivíduos e grupos de indivíduos dentro da jurisdição da Bélgica, que alegam ser vítimas de violação de qualquer dos direitos enunciados 

na Convenção. Disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en [18-06/2012]. 

374 Este país assinou este instrumento a 17 Julho de 1980 e ratificou-o a 10 Julho de 1985, levantando posteriormente as restrições que 

havia feito a respeito dos artigos 7.º e 15.º, párrs. 2 e 3 respectivamente. Informação disponível em 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#22 [18-06-2012]. 

375 A Bélgica assinou esta Convenção a 26 de Janeiro de 1990 e ratificou a 16 de Dezembro de 1991, contudo, fez declarações 

interpretativas relativamente ao artigo 2.º, párr. 1, considerando que não-discriminação em razão da origem nacional não implica necessariamente a 

obrigação dos Estados automaticamente garantirem a estes os mesmos direitos que cabem aos nacionais. Este conceito deve ser entendido como 

tendo na sua génese o afastamento de toda a conduta arbitrária, mas não diferenciar o tratamento com base em considerações objectivas e 

razoáveis, de acordo com os princípios vigentes nas sociedades democráticas. O artigo 13.º e 15.º seriam aplicados pelo Governo belga no âmbito 

das disposições e limitações estabelecidas ou autorizadas pela referida Convenção nos artigos 10.º e 11.º da Convenção Europeia para a Protecção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, de 4 de Novembro de 1950. A interpretação do artigo 14.º, párr. 1, é feita em conformidade 

com as disposições pertinentes do artigo 18.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 19 de Dezembro de 1966 e artigo 9. º da 

Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais de 4 de Novembro de 1950, o direito da criança à 

liberdade de pensamento, consciência e religião implica também a liberdade de escolher sua religião ou crença. No que se refere o artigo 40.º, 

parágrafo 2 (b) (v), o Governo belga considerou que a expressão "de acordo com a lei" no final dessa disposição significa que: (A) Esta disposição não 

se aplica aos menores que, no âmbito do direito belga, são declarados culpados e são condenados em um tribunal superior após um recurso contra a 

sua absolvição em um tribunal de primeira instância; (B) Esta disposição não se aplica aos menores que, no âmbito do direito belga, são referidos 

directamente a um tribunal superior como o Tribunal de Julgamento. Para além destas declarações, a Bélgica objectou às reservas feitas por 

Singapura após a ratificação, considerando que tal reserva resulta contrária aos propósitos da Convenção e consequentemente, não têm efeito no 

âmbito do direito internacional. Informação disponível em http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&lang=en#12 [18-06-2012]. 

376 Assinou a Convenção a 28 de Setembro de 1954 e ratificou-a 27 de Maio de 1960) 

377 Assinou a 4 de Novembro de 1950 e ratificou a 14 de Junho de 1955, entrando em vigor nesta data). Ainda relativo a esta Convenção, 

assinou e ratificou o protocolo adicional n.º 4 (assinou a 16 de Setembro de 1963 e ratificou a 21 de Setembro de 1970 havendo entrado em vigor 

nesta mesma data), já quanto ao protocolo adicional n.º12 apenas o assinou. 

378 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_MapMinorities_bil.pdf [18-06-2012]. 

379 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=&CL=ENG [18-06-2012]. No entanto, a nível interno, 

a Constituição belga reconhece a diversidade linguística no artigo 4. º ―La Belgique comprend quatre régions linguistiques: la région de langue 

française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande. Chaque commune du Royaume 

fait partie d'une de ces régions linguistiques. Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi 

adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de 

chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des 

suffrages exprimés‖. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#22
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#12
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en#12
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_AtGlance/PDF_MapMinorities_bil.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=&CL=ENG
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para adoptar as suas próprias regras de procedimento através dais quais podem autorizar ou proibir 

dentro da escola o uso de símbolos religiosos em geral ou do véu em particular. A nível 

jurisprudencial, não existe uma linha clara na medida em que, de acordo com os contornos e a 

formulação da proibição, esta última pode ser considerada legítima ou não. Em 1989, a primeira 

decisão sobre o uso do véu na escola inscreveu-se na linha de neutralidade tolerante: o juiz 

determinou que uma proibição geral sobre o uso do hijab violava o princípio da neutralidade e seu 

corolário, a liberdade de professar sua religião nas escolas. No entanto, admitiu que essa liberdade 

deve estar sujeita a certas restrições com base em razões de saúde ou de segurança (por exemplo, 

como parte das aulas de educação física) e à manutenção da ordem (por exemplo, no campo de 

jogos em que os estudantes devem ser rapidamente identificados). Decisões subsequentes, no 

entanto, aprovaram uma proibição geral do uso do véu inscrita nos regulamentos internos de uma 

escola considerando que tais regras podem ser necessárias para assegurar a boa ordem da 

instituição380.  

No seguimento desta discussão, em 2011 é aprovada uma lei, de 01 de Junho de 2011, 

que proíbe o uso de roupa que oculte completamente a identidade ou principalmente o rosto381. Para 

o efeito, lamentavelmente, foi introduzido o artigo 563.ºbis no Código Penal que proíbe a qualquer 

pessoa comparecer em lugares acessíveis ao público mascarado ou escondido no todo ou em parte, 

de tal modo que eles não são identificáveis. A pessoa que infringir a lei, incorrerá em multa de 15 € 

a 25€ e reclusão de 1 a 7 dias (ou uma dessas penalidades). Esta lei prevê excepções para quem 

circule sem poder ser identificado devido a regulamentação de trabalho, ordem policial ou por 

ocasião de festividades382. 

                                                           
380 Cf. Emmanuelle BRIBOSIA, Isabelle RORIVE – ―Le voile à L‘école: Une Europe divisée‖, in Rev. trim. dr. h. (60/2004), p. 978, 

disponível em http://internationalhumanrightslaw.net/wp-content/uploads/2011/01/Le-Voile-a-lEcole-Une-Europe-Divisee.pdf [21-06-2012]. Estas 

decisões judiciais encontram-se disponíveis no Journal du droit des jeunes, 1989, n.º10, p. 28, no Journal des tribunaux, 1994, pp. 831 e no Journal 

des tribunaux, 1995, p. 720. Infelizmente as edições electrónicas destes jornais nos respectivos endereços electrónicos 

http://www.droitdesjeunes.com/ e http://jt.larcier.be/gen/recherche-par-numero.htm não vão tão longe no tempo pelo que teremos de ficar pela 

referência indirecta à obra das autoras Emmanuelle Bribosia e Isabelle Rorive. 

381 Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage disponível em 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/07/13_1.pdf#Page6, p. 41734.  

382 Artigo 563bis do Código Penal belga: ―Seront punis d‘une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d‘un emprisonnement d‘un jour 

à sept jours ou d‘une de ces peines seulement, ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le 

visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu‘ils ne soient pas identifiables. 

Toutefois, ne sont pas visés par l‘alinéa1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout 

ou en partie de manière telle qu‘ils ne soient pas indentifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d‘une ordonnance de police à l‘occasion de 

manifestations festives‖. A primeira proposta quanto a uma proibição como esta foi feita pelo partido Vlaams Belang em 2004. Em 2010, o 

http://internationalhumanrightslaw.net/wp-content/uploads/2011/01/Le-Voile-a-lEcole-Une-Europe-Divisee.pdf
http://www.droitdesjeunes.com/
http://jt.larcier.be/gen/recherche-par-numero.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/07/13_1.pdf#Page6
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O projecto de lei que esteve na base desta lei deixou antever que esta lei, apesar de não o 

dizer expressamente, encontrava-se vocacionada para o véu islâmico383. A discussão que antecedeu 

a aprovação da lei começou por destacar que os problemas da integração e da escolha de um 

modelo de sociedade aparecem regularmente através de diversos temas, tais como o uso de véus 

em escolas, a violência nos bairros problemáticos ou o status das mulheres em algumas 

comunidades. A aceleração dos movimentos sociais e de migração, bem como a integração cada 

vez maior das sociedades num mundo globalizado, tem implementado um tipo de sociedade em 

que coexistem várias culturas, várias línguas e religiões. Esta sociedade pluricultural pode traduzir-

se num enriquecer, mas também pode levar a uma radicalização da identidade, o que pode resultar 

num choque de diferenças. Os autores do projecto de lei prosseguem definindo os dois modelos de 

sociedade que podem representar uma solução – multiculturalismo e interculturalismo. Para estes, 

o modelo multiculturalista não representa a melhor solução por dois motivos. Por um lado, na 

medida em que afirma a sua diferença antes de reivindicar sua participação num modelo comum, 

este modelo não atende à sua concepção de uma sociedade multicultural concebida como um todo 

coerente. O multiculturalismo acarreta uma acentuação das diferenças de identidade e o isolamento 

gera ignorância, medo e tensões sociais. Para além de que, esta fragmentação da sociedade e 

"relativismo cultural" pode levar a excessos que passam pela própria negação dos princípios da 

igualdade e do livre arbítrio (em nome da aplicação diferencial de direitos, não se pode negar a uma 

pessoa um direito fundamental). Por outro lado, os autores salientam que o interculturalismo foca-

se na prevalência do indivíduo em detrimento das suas afinidades culturais, filosóficas ou religiosas, 

afirmando que os direitos e deveres dos cidadãos não se estabelecem de acordo com suas 

afinidades ou origem étnica. Este modelo também assumirá que uma sociedade pode ser 

construída e promover a melhor integração de todos, se os cidadãos partilharem uma herança 

comum de valores essenciais, tais como o direito à vida, à liberdade de consciência, democracia, 

igualdade entre homem e mulher ou a separação entre Igreja e Estado. Este modelo não postulará 

                                                                                                                                                                                
Parlamento votou em favor de legislação semelhante mas o procedimento legislativo foi interrompido por uma crise política que conduziu a eleições 

federais antecipadas. Cf. Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., p. 92. 

383 Este aspecto é salientado também pelo relatório da Amnistia Internacional que destaca discursos feitos por três membros do 

parlamento que claramente faziam a ligação entre as suas propostas e os véus integrais. Cf. Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., 

p. 92. 
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a indiferença do Estado à diversidade cultural. Em vez disso, essa diversidade seria valorizada pelo 

Estado, na medida em que essas culturas se inscrevem no respeito pelos valores fundamentais384. 

É com base neste modelo que foi feita a proposta que defende a proibição do uso, em 

espaço público, de vestes que ocultem a identidade de uma pessoa, especialmente aquelas que se 

focam na ocultação da face. De igual modo é destacado que esta proibição não se baseia apenas 

em considerações de ordem pública, ainda que a ocultação do rosto represente um problema óbvio 

para a segurança pública, mas fundamentalmente, em considerações sociais, essenciais para a 

vida em conjunto. No mais, seria necessário resolver o problema de o mesmo facto - a ocultação do 

rosto - ser regulada por diversos municípios de forma diversa o que se traduz num insegurança 

jurídica insustentável para os cidadãos385 e para as autoridades que têm de alternar a sua actuação 

na punição de tal comportamento. Por este motivo é desejável que seja determinada uma única 

forma de actuação que se aplique a todo o território386. 

Os problemas de segurança pública representariam apenas uma parte do problema, 

representando a ocultação da identidade, também, uma forma de ocultar a humanidade387. Esta lei, 

não é mais, do que o exemplo de como os valores do Estado de Direito podem ser subvertidos, ao 

fazer uso do poder repressivo, do poder punitivo que deveria ser aplicado em última instância, 

quando todos os demais meios de tutela se revelem insuficentes. A tutela pelo Direito Penal desta 

questão afigura-se, por tal, para nós, uma surpresa (desagradável). 

                                                           
384 Proposition de Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, DOC 53 0219/001, 

Chambre des Représentants de Belgique, Session Extraordinaire 2010, 28 septembre 2010, pp. 3-5, disponível em 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0219/53K0219001.pdf [19-06-2012]. 

385 Caso paradigmático é o relatado pela Amnistia internacional, em que uma mulher vivia num município, cobria a face e não era 

sancionada e, a mesma mulher, ao dirigir-se a outro município, para deixar o filho na escola, foi sancionada. Cf. Amnesty Internacional - Choice and 

Prejudice…, op. cit., p. 93. 

386 Proposition de Loi visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, op. cit., pp. 5-6. 

387 Segundo a Sra. Badinter: ―[J]e tiens enfin à souligner combien le port du voile intégral est contraire au principe de fraternité – ce 

principe fondamental auquel on a si peu souvent l‘occasion de se référer – et, au-delà, au principe de civilité, du rapport à l‘autre. Porter le voile 

intégral, c‘est refuser absolument d‘entrer en contact avec autrui ou, plus exactement, refuser la réciprocité: la femme ainsi vêtue s‘arroge le droit de 

me voir mais me refuse le droit de la voir. Outre la violence symbolique de cette non réciprocité, je ne peux m‘empêcher d‘y voir l‘expression d‘une 

contradiction pathologique: d‘une part, on refuse de montrer son visage au prétexte que l‘on ne veut pas être l‘objet de regards impurs — 

incidemment, c‘est avoir une singulière vision des hommes que de penser que tout homme regardant une femme ne pense qu‘à la violer —, d‘autre 

part, on se livre à une véritable exhibition de soi, tout le monde fixant cet «objet non identifié». En suscitant ainsi la curiosité, on attire des regards que 

l‘on n‘attirait peut-être pas quand on allait à visage découvert — bref, on devient un objet de fantasme. Dans cette possibilité d‘être regardée sans être 

vue et de regarder l‘autre sans qu‘il puisse vous voir, je perçois la satisfaction d‘une triple jouissance perverse: la jouissance de la toute-puissance sur 

l‘autre, la jouissance de l‘exhibitionnisme et la jouissance du voyeurisme. Aussi, quand j‘entends certaines femmes expliquer qu‘ainsi vêtues elles se 

sentent mieux et qu‘elles se sentent protégées – je m‘interroge: mais de quoi?‖, cf. Proposition de Loi visant à interdire le port de tout vêtement 

cachant totalement ou de manière principale le visage, op. cit., pp. 6-7, aspas no original. 

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0219/53K0219001.pdf
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O Parlamento previamente à aprovação desta lei, não consultou a sociedade civil, ou 

procurou o aconselhamento do Conselho de Estado. Houvesse tomado tais medidas talvez esta lei, 

pelo menos nos termos em que foi formulada, não existisse. Uma vez que o objecto desta era o véu 

integral e se estima que pouco mais de 300 mulheres o envergam na Bélgica e destas, algumas 

apenas usam o véu integral durante uns anos e outras apenas em circunstância específicas388.  

Em 2011 duas mulheres iniciaram, individualmente, um processo junto do Tribunal 

Constitucional invocando a violação de vários direitos fundamentais e a pedir a suspensão 

temporária da legislação. O Tribunal Constitucional indeferiu os pedidos por entender que a 

legislação não poderia causar-lhes um prejuízo pessoal grave e dificilmente reparável389. 

                                                           
388 Cf. Amnesty Internacional - Choice and Prejudice…, op. cit., pp. 92-94. 

389 Cf. Patrícia JERÓNIMO - Intolerância religiosa e minorias islâmicas na Europa…, op.cit., p. 28; Amnesty Internacional - Choice and 

Prejudice …, op.cit., p. 94. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho partiu da afirmação ―Levantamento do véu: A crise do Multiculturalismo na 

Europa‖, o que pressupõe a abordagem de duas questões distintas, mas que não deixam de estar 

interligadas. Por um lado, a primeira parte refere-se ao multiculturalismo, enquanto política de 

integração das minorias e relação harmoniosa, dentro de uma mesma sociedade estadual, de todos 

os grupos que a compõem. Por outro lado, o ―levantamento do véu‖ – forma já banalizada de 

referência à questão do véu islâmico - que gera o debate por toda a Europa quanto à possibilidade 

de restringir o uso do véu islâmico, havendo já diversos países europeus adoptado medidas nesse 

sentido. A interligar as duas questões, esteve a intuição de que este tipo de restrições ao uso de 

símbolos religiosos pelos membros de minorias religiosas se explica, em boa medida, pela crise, 

alguns dirão, decadência, do multiculturalismo.  

Como vimos, tradicionalmente, os caminhos seguidos para regular a integração das minorias 

seguiram dois modelos distintos: de um lado, temos o modelo definido como assimilacionista e, do 

outro lado, o modelo genericamente designado como multiculturalista. Os Estados que adoptam o 

modelo assimilacionista pretendem que qualquer pessoa que venha a integrar a sociedade o faça 

de forma absoluta, o que significa que a pessoa deve relegar as suas especificidades para o 

domínio privado, assumindo por inteiro a nova identidade de forma a ser absorvido pela sociedade 

de acolhimento. Exemplo paradigmático deste modelo na Europa é a França, cujo ―porta-

estandarte‖ são os valores republicanos e a reunião de uma nação una e, indivisível em torno 

destes. O modelo multiculturalista parte do pressuposto de que todos podem manter as suas 

especificidades e ainda assim integrar-se na sociedade. Há o entendimento de que a promoção da 

igualdade passa pelo reconhecimento do direito à diferença, pelo reconhecimento público das 

diferenças, o que significará que o Estado aceita a especificidade cultural das minorias e dos 

indivíduos pertencentes a minorias. 

É neste contexto da relação entre maioria e minorias, assimilação por um lado e 

multiculturalismo por outro, que têm sido aprovados alguns diplomas legais que podem implicar 

que se esteja a colocar em causa direitos há muito reconhecidos. Por toda a Europa, especialmente 

depois dos atentados terroristas do 11 de Setembro em Washington e Nova Iorque, tem-se debatido 

que lugar terá o Islão no mundo ocidental e, concretamente na Europa. No contexto deste debate, é 
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feita uma interpretação do Islão, de tal forma redutora e distorcida, que semeia o medo de um 

possível avanço islâmico sobre os modos de vida ocidentais, contribuindo para um sentimento 

islamofóbico, sentimento este que já serviu de mote a ataques terroristas, perpetrados, não por 

muçulmanos, mas também por outros, como Anders Breivik, cristão, na Noruega, no ano de 2011.  

Especificamente no que toca à questão do véu, a possibilidade de proibir o uso do véu integral, 

símbolo da religião muçulmana, na Europa, tem sido alvo de debate em diversos países. Este 

interesse pelo véu é algo que vemos com bastante preocupação, especialmente devido aos 

argumentos apresentados para justificar a proibição do seu uso, cujos resultados, na prática, se vão 

traduzir no fortalecimento de estereótipos em relação a esta minoria (de entre as mulheres 

muçulmanas, aquelas que usam o véu integral e, até mesmo outro véu que não seja integral) e o 

enfraquecimento de direitos há muito conquistados. 

No ano de 2004 foi aprovada na França uma lei que proíbe o uso de símbolos religiosos 

nas escolas públicas francesas, de entre estes símbolos encontrava-se o véu islâmico. A justificação, 

à altura, para a aprovação da lei, prendeu-se com a necessidade de preservar o princípio da 

laicidade e com ele o espaço público. No ano de 2010 os fundamentos para a nova lei mudaram e, 

surpreendentemente, ou não, a laicidade foi um aspecto mencionado mas muito pouco 

desenvolvido. A nova lei direccionou a sua atenção para uma veste islâmica específica - para o véu 

integral para a qual, ao contrário do hijab, passível de poder ser considerado como um símbolo 

religioso, não consubstancia um símbolo religioso mas antes uma forma de discriminação contra a 

mulher, um símbolo do fundamentalismo islâmico no mundo e uma forma de comunitarismo na 

França (um elemento contrário aos valores da república francesa). 

Vestir-se modestamente, cobrir-se, é algo prescrito pelo islamismo e a extensão desta 

―modéstia‖ é algo que não reúne consenso mas, hoje em dia, seja porque motivo for, trajar o véu 

integral é comummente identificado com a expressão da crença em causa. Aliás, quem o leva, não 

podemos negar, que o pode utilizar motivada pela religião, ainda que esta veste, historicamente, 

possa ter surgido antes do islamismo, para a mulher se proteger do sol e da areia, ou do que for, 

mas isto não torna menos legítima a pretensão da pessoa seguir aquilo que entende ser a 

prescrição da sua religião. Não se pode deduzir que a prática de usar o véu integral não é uma 

prática religiosa e, definitivamente, não nos parece que um Estado esteja habilitado para delimitar o 

âmbito dos símbolos religiosos.  
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O uso do véu islâmico é uma prática religiosa que o Tribunal Europeu dos Direitos do 

Homem já reconheceu estar no escopo da liberdade religiosa, liberdade que, desde já, se encontra 

presente no artigo 9.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Verdade seja dita, o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem também já mudou de consideração e, posteriormente a este 

entendimento, chegou a decidir contrariamente, pelo que será interessante saber o que, agora, terá 

o Tribunal a dizer, nomeadamente, quanto à discricionariedade do Estado para poder determinar 

que meios são os legítimos para expressar crenças religiosas. Contudo, na mesma medida em que 

consideramos interessante, face à avaliação normal deste tribunal, especialmente depois de 2001, 

amedronta-nos que o tribunal não se abstenha de assumir o papel de avaliador da importância ou 

da intenção de uma prática religiosa. Este receio funda-se na visão deste Tribunal da religião 

muçulmana e do papel que esta confere à mulher. De todo o modo, não nos parece que o Estado, 

nem o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tenham a autoridade, ou a capacidade, para 

determinar de uma forma geral e abstracta, o que significa trajar o véu para cada pessoa e, na 

impossibilidade de determinar universalmente este significado, aplicar indiscriminadamente o 

princípio da igualdade de género a mulheres que trajam o véu integral, (voluntariamente e, ou, 

convictas de que estão a seguir as prescrições da sua religião), é uma violação do direito à 

autonomia pessoal, condiciona a liberdade de religião e acaba por ser um paternalismo 

discriminatório. No mais, se o uso do véu fosse realmente contrário ao princípio da igualdade entre 

homens e mulheres, o Estado teria a obrigação positiva de proibi-lo tanto na esfera pública como na 

esfera privada. 

No quadro francês, aquilo a que assistimos é a um secularismo que não é uma obrigação 

exclusiva do poder público, mas antes uma obrigação de todos no espaço público. Estas leis, a de 

2004 e a de 2010, são o resultado de uma fórmula exagerada de neutralidade do legislador 

francês. De tanto querer chegar a um ponto de neutralidade foi além deste mesmo entrando na 

esfera pessoal do indivíduo, confundindo-a com o espaço público, para garantir os tão aclamados 

valores da república. Particularmente, e para estender a sua autoridade ao domínio privado da 

pessoa, o legislador francês reclama a autoridade para dizer o que é, e o que não é, um símbolo 

religioso o que, no nosso entender é uma violência que rompe com todos os limites impostos pela 

divisão entre domínio público e domínio privado pelo que condenamos veementemente estas 

iniciativas. 
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No contexto belga, de forma mais grave, como não havia uma lei federal a proibir o véu, o 

que fazia com que dentro do mesmo Estado pudesse ser proibido e permitido usar os véus nas 

escolas públicas e na rua, decidiu inscrever-se um artigo no código penal a sancionar a conduta do 

uso do véu integral. De acordo com o projecto de lei, a devida responsabilidade deve ser atribuída 

ao multiculturalismo pela radicalização das identidades. Segundo este projecto, esta lei serve, 

então, para riscar o multiculturalismo, substitui-lo por ―interculturalismo‖ e para uniformizar a 

restrição do uso do véu integral uma vez que existem municípios tolerantes e outros que não o são. 

Esta lei ―anti-discriminatória‖, que pretende proteger os direitos da mulher, concretamente 

o grupo da mulher muçulmana (e dentro deste ainda podíamos destacar o subgrupo da mulher que 

traja o véu integral) redunda numa imposição aposta à ―promoção‖ da igualdade de todas as 

mulheres e eliminar as manifestações do preconceito. A expressão do ―eu‖ através do uso do véu, 

de acordo com a própria vontade, ou não, é proibida, mascarando-se a mulher para que esta não se 

distinga na multidão. Esta é uma determinação da maioria de fazer valer os seus ideais, de os 

impor, mesmo que seja feito à custa de princípios democráticos liberais, usando do Direito Penal 

para criminalizar aquela que é uma prática religiosa (seja essa prática reconhecida oficialmente ou 

o resultado da consolidação de práticas culturais reconhecidas como religiosas). 

Se o objectivo é realmente promover o princípio da igualdade de género e combater todas 

as formas de discriminação, uma opção seria melhorar os instrumentos já existentes neste campo 

em vez de promover proibições generalizadas direccionadas especificamente a vestes da religião 

muçulmana, que serve para estigmatizar a mulher muçulmana que utiliza este tipo de símbolo 

religioso e retirá-la do espaço público, acentuando a estigmatização e nada contribuindo para a sua 

integração. 

A percentagem de mulheres muçulmanas que envergam este tipo de vestimenta é bastante 

pequena, para além de que esta prática pode não ser vista pela mulher como necessária a todo 

tempo, havendo muitas mulheres que a utilizam em ocasiões especiais ou durante certos períodos 

de tempo. Mesmo que consideremos que uma parte é coagida a usar esta veste, não nos podemos 

esquecer de duas coisas: a primeira é que existem mulheres que envergam estas vestes por sua 

vontade própria e estas leis vêm limitar o seu direito à auto-determinação, liberdade religiosa e 

liberdade de expressão; e em segundo lugar, havendo mulheres que são coagidas a usar estas 

vestes, este tipo de legislação não as vai libertar, pelo contrário, vai torná-las reclusas da sua 

comunidade, vai empurrá-las ―para dentro de casa‖. Há que ultrapassar a imagem redutora que é 
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passada do Islão, pois, propaga um medo injustificado. O Islão é praticado em inúmero países e 

todos com uma visão, uma abertura diferente, e igualar o Islão europeu ao Islão praticado em 

alguns países do Médio Oriente é contraprudente. Em vez de se colocar todo o peso da integração 

do lado da comunidade muçulmana europeia, tem de haver um verdadeiro esforço, e não apenas 

discurso político, para que os membros desta comunidade possam ser muçulmanos na Europa e 

sentir-se integrados, sentirem-se franceses, belgas, britânicos e não tenham a necessidade de 

procurarem as suas raízes nos países de origem dos seus antepassados. Há que construir a 

imagem de um Islão feito na Europa, por muçulmanos europeus. 

Dito isto, devemos perguntar-nos que consequências estas leis importam para a sociedade 

plural. Esta forma específica incide sobre a esfera privada tendo como mote justificativo, a inserção 

das várias esferas privadas na esfera pública. A sociedade francesa, concretamente, nunca se 

considerou uma sociedade multicultural e, em grande parte é assim, porque encara o 

multiculturalismo como uma ameaça à identidade nacional e aos valores republicanos. Prevalece a 

ideia de que a boa convivência exige que todos sejam membros plenos da sociedade - ajustados à 

realidade francesa, aos seus usos, práticas e valores. A boa convivência exige que manifestação da 

diferença se reserve para o espaço privado. No espaço público, para assegurar os valores 

republicanos e a coesão do tecido social, haverá a rejeição da expressão pública das diferenças 

culturais. Hoje em 2013, isto é um atentado à identidade nacional que tanto pretendem proteger. A 

diferença existe sob o desígnio da mesma bandeira, e deve ser protegida enquanto uma exigência 

natural da protecção das diferenças existentes nesse mesmo Estado, enquanto um traço da 

identidade nacional. Não se pode conceber a identidade como um elemento estático, imutável. Pelo 

que é necessário terminar com os estigmas, cujos frutos são estas leis. Estas medidas, justificadas 

para uma percentagem ínfima da população, transparecem a ideia de uma certa institucionalização 

de que existe diferença e diferença. Ou seja, temos a diferença que é aceitável (aquela que é boa 

porque não é muito diferente) e a diferença que não pode ser diferente (a diferença que é má por 

ser substancialmente diferente). Parece-nos, que se a diferença não se pautar por um determinado 

modelo, se não for uma importação determinada como ―culturalmente aceitável‖ mediante os 

padrões pré-estabelecidos, é uma diferença que não interessa.  

Numa sociedade plural leis como esta serão um sinal, um sintoma, de que algo não está 

bem com o multiculturalismo? De acordo com o projecto que antecedeu a lei belga, uma 

justificação para a elaboração desta lei, foi o falhanço do multiculturalismo. 
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Constatações como esta, como todas as demais declarações feitas pelos agentes políticos 

quanto a este assunto, relacionam a morte do multiculturalismo com actos ou omissões 

relacionados com uma minoria religiosa. Esta morte anunciada é fruto da intolerância mas isso não 

parou as políticas multiculturais, apenas fez com que lhe mudassem o nome. Do mesmo modo, se 

uma minoria se encontra relegada para a orla mais distante da sociedade, devemos ser cautelosos 

a afirmar que o multiculturalismo falhou, isto porque uma coisa é advogar políticas multiculturais, 

outra coisa bem diferente é implementar reais e efectivas medidas nesse sentido, como o sejam 

programas escolares que reflictam o cunho multicultural da sociedade ou programas de apoio 

financeiro a iniciativas culturais. 

Ao longo de séculos invadiram-se e colonizaram-se territórios, escravizaram-se pessoas, 

chegou a debater-se a humanidade dos índios e criaram-se os Direitos Humanos, direitos a ser 

reconhecidos a todos os seres humanos sem distinção. Algures nesta linha, considerou-se que o 

melhor caminho para acabar com as barbaridades a que se assistiram na História era retirar o 

homem da realidade, considerá-lo abstractamente, ficando reduzido à premissa de que todos 

somos iguais. Contudo a realidade é bem diferente, o homem não existe num espaço vazio, ele é 

determinado por alguma coisa, pelo contexto em que vive. O multiculturalismo declara isso mesmo, 

o que implica uma vontade de conhecer e reconhecer o outro sem medo de perder a própria 

identidade cultural. Elementos como identidade e cultura não podem ser concebido com estáticos. 

A identidade constrói-se e a cultura transforma-se, influenciando essa construção. 
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