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Solidariedade Social (PROGRESS) (2007-2013). Este programa é gerido pela 
Direcção-Geral para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia. 
Este programa foi criado para apoiar financeiramente a realização dos objectivos da 
União Europeia em matéria de emprego e assuntos sociais, tal como definidos na 
Agenda Social Europeia, e deste modo contribuir para a concretização das metas da 
Estratégia de Lisboa nestes domínios.  
 
Com uma duração prevista de sete anos, o programa PROGRESS está aberto a 
todos os intervenientes aptos a contribuir para o desenvolvimento de legislação e de 
políticas adequadas e eficazes nos domínios do emprego e dos assuntos sociais nos 
27 Estados-Membros da União Europeia, na AELC/EEE (Associação Europeia de 
Livre Comércio e do Espaço Económico Europeu), e nos países candidatos e 
potenciais candidatos à União Europeia.  
 
A missão do PROGRESS é reforçar a contribuição da UE no apoio aos 
compromissos e esforços dos Estados-Membros em prol da criação de mais e 
melhores empregos e da construção de uma sociedade mais coesa. Para este efeito, 
o programa PROGRESS será o instrumento para: 
 
• fornecer análises e aconselhamento político sobre as áreas de política do 

programa PROGRESS;  
• monitorizar e acompanhar a aplicação da legislação e das políticas 

comunitárias nas suas áreas de política 
• promover o intercâmbio de políticas, a aprendizagem mútua e a divulgação de 

boas práticas entre os Estados-Membros no que respeita aos objectivos e 
prioridades da UE; 

• garantir um debate produtivo entre todos os intervenientes e a sociedade em 
geral 

 
Para mais informalções, consultar: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
A informação constante desta publicação não reflecte necessariamente a posição ou 
opinião da Comissão Europeia. 
 
O MANUAL 
 
Este manual foi elaborado pela Human European Consultancy (HEC) em parceria 
com o Migration Policy Group (MPG).  
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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A Human European Consultancy gere e executa projectos para clientes externos, 
como por exemplo, as instituições da União Europeia, a Agência Europeia dos 
Direitos Fundamentais e outras organizações inter-governamentais ou Agências. 
Áreas focais são os direitos humanos, a igualdade de tratamento e a não-
discriminação, o desenvolvimento da sociedade civil e a implementação de 
metodologias como orientação para um melhor resultado, o atendimento de 
qualidade e o acompanhamento da execução. Os serviços incluem a pesquisa e a 
elaboração de relatórios sobre temas e questões relevantes nos Estados-Membros 
da União Europeia e, também a nível internacional através da organização de 
reuniões e seminários para um público especializado e/ou a organização de (uma 
série) de formações. – http://www.humanconsultancy.com.  
 
O Migration Policy Group é uma organização independente e sem fins lucrativos 
comprometida com a política e o desenvolvimento jurídico sobre a mobilidade, a 
diversidade, a igualdade e a não-discriminação, facilitando o intercâmbio entre os 
participantes de todos os sectores da sociedade e criando respostas efectivas para 
estes desafios e oportunidades. O MPG tem realizado um grande número de 
estudos, pesquisas e formações na área de anti-discriminação, incluindo os Órgãos 
de Igualdade, organizações da sociedade civil, funcionários públicos e profissionais 
independentes. Tem igualmente coordenado uma série de redes de especialistas 
nestas áreas. Como gestor de conteúdos da Rede Europeia de Peritos Jurídicos no 
domínio da não-discriminação, o MPG lida continuamente com a legislação europeia 
contra a discriminação e as medidas nacionais de transposição da legislação 
comunitária e gere relatórios anuais por país, a análise comparativa e relatórios 
temáticos ou solitações específicas.  – http://www.migpolgroup.com.  
 
Este manual foi elaborado no âmbito do projecto "Sensibilização nas áreas de não-
discriminação e da igualdade destinada a organizações da sociedade civil" 
(VT/2010/007) que tem como objectivo conceber material de treino específico e 
actividades para as ONGs, a fim de ajudar a fortalecer a sua capacidade de lidar 
com a não-discriminação e a igualdade. 
 
O objectivo principal do projecto é melhorar o impacto e a eficácia das organizações 
da sociedade civil em relação à implementação da igualdade e da não-discriminação 
assim como da sua política, através da realização de seminários em 32 países 
europeus para aumentar a consciencialização sobre esta matéria. 
 
A parte geral deste manual baseia-se em duas iniciativas anteriores, realizadas pelo 
MPG e pela HEC, ou seja, "A capacidade de mapeamento da sociedade civil  para 
lidar com a anti-discriminação (2004)" e "Formação em Anti-Discriminação e 
Diversidade (2006)". Todos os módulos de formação foram concebidos no âmbito 
deste projecto, realizado em fevereiro de 2011 em todos os países de destino, após 
uma avaliação de necessidades específicas. 
 
 
 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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INTRODUÇÃO 
 
Bem-vinda/o ao manual de formação sobre discriminação! 
 
O presente manual de formação foi desenvolvido no âmbito do projecto «Seminários 
de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade destinados a 
organizações da sociedade civil» – VT/2010/007, o qual é financiado pela União 
Europeia – UE e implementado em 32 países europeus: Estados-Membros da UE 
(excluindo o Luxemburgo), Noruega , em quatro dos países candidatos (Antiga 
República jugoslava da Macedónia, Islândia, Sérvia e Turquia, bem como na Croácia, 
país aderente1. O quinto país candidato, Montenegro, não participou neste projecto. 
 
O projecto é uma iniciativa da Comissão Europeia, financiada pelo Programa 
Comunitário para o Emprego e a Solidariedade Social – PROGRESS. O projecto é 
dinamizado pela Human European Consultancy (www.humanconsultancy.com), pelo 
Migration Policy Group (www.migpolgroup.com) e pelos seus parceiros locais em 
cada um dos países envolvidos.  
 
O projecto visa reforçar a capacidade das organizações da sociedade civil (também 
designadas por ONG - organizações não governamentais) que operam no domínio 
da não discriminação e da igualdade, através do desenvolvimento de actividades e 
materiais de formação. As ONG têm um papel muito importante a desempenhar no 
que respeita ao conhecimento e à aplicação das leis e das políticas 
antidiscriminação no terreno. A sua intervenção é essencial nas negociações em 
nome e na defesa daqueles que representam, bem como na sensibilização junto das 
vítimas de discriminação, quer reais quer potenciais e que na grande maioria dos 
casos desconhecem os seus direitos, e ainda junto do público em geral.  
 
O presente manual destina-se a ser utilizado por formadores nacionais que 
organizem seminários de formação a nível nacional, assim como a apoiar as ONG 
no seu trabalho de promover a igualdade e a não discriminação. Os participantes 
nestes seminários nacionais são oriundos de um vasto leque de organizações não 
governamentais e associações cuja actividade abrange todas as áreas da 
discriminação: origem racial e étnica (incluindo as pessoas de etnia cigana), religião 
ou crença, idade, deficiência e orientação sexual. Embora a discriminação com base 
no género não seja especificamente contemplada neste projecto de formação, os 
aspectos que lhe estão associados deverão ser integrados em todas as actividades. 
 
O presente manual baseia-se na experiência e no material desenvolvido em 
anteriores projectos financiados pela UE, tais como: Mapping capacity of civil society 
dealing with anti-discrimination (Mapeamento das capacidades da sociedade civil 
para lidar com a antidiscriminação) (VT/2004/45) e Anti-discrimination and diversity 
                                                 
1  O Liechtenstein e o Luxemburgo não estão incluídos no projecto pelo facto de as ONG nestes 

países terem recorrido a meios de formação alternativos. A Sérvia era um potencial país candidato 
à adesão no início do projecto tendo-lhe sido concedido o status de candidato à União Europeia no 
dia 2 de Março de 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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training (Formação sobre antidiscriminação e diversidade) (VT/2006/009). Os 
referidos projectos incluíram um estudo da situação de organizações da sociedade 
civil (especificamente ONG), assim como a concepção e a implementação de um 
conjunto de formações cujo objectivo era o de alargar o conhecimento, a visão e as 
competências destas organizações.  
 
O presente projecto apresenta-se como uma sequência importante complementando 
os projectos anteriores tendo, especificamente, por finalidade melhorar o impacto e a 
eficácia das organizações da sociedade civil na implementação e na promoção de 
políticas em matéria de igualdade e não discriminação. 
 
O manual apresenta o enquadramento jurídico da UE, incluindo uma perspectiva 
global acerca dos princípios gerais e fontes da legislação da UE que são relevantes 
no domínio da não discriminação, bem como o papel desempenhado pelas 
instituições, órgãos e organismos da UE na promoção e na garantia da não 
discriminação e da igualdade: Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia, 
Comissão Europeia, Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) e 
Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA). Descreve-se 
igualmente a relevância do papel assumido pelas ONG no desenvolvimento e na 
implementação da política e da legislação no âmbito da não discriminação e da 
igualdade.  
 
Durante a elaboração do presente manual foi realizada uma avaliação em cada um 
dos 32 países envolvidos no projecto, a fim de identificar as especificidades e 
necessidades nacionais e o contexto do país. Os módulos reflectem este 
enquadramento, conforme identificado durante a fase de avaliação de requisitos: 
 
1. Recolha de informação e planeamento da acção; 
2. Monitorização; 
3. Defesa e representação (Advocacy); 
4. Parcerias e Redes. 
 
Por conseguinte, o presente documento contém secções específicas para cada um 
destes tópicos as quais constituem o cerne do manual de formação. 
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1 CONTEXTO: ENQUADRAMENTO JURÍDICO E INSTITUCIONAL DA 
LEGISLAÇÃO EUROPEIA ANTIDISCRIMINAÇÃO 

 
Resultados pretendidos com a aprendizagem 
 
• Que as/os participantes adquiram um conhecimento básico e actualizado sobre 

a natureza da legislação e das instituições da UE relevantes em matéria de não 
discriminação; e 

• Que as/os participantes adquiram uma noção do conceito de discriminação 
consagrado nas normas europeias actualmente em vigor. 

 
1.1 Introdução à União Europeia 
 
A União Europeia (UE) é composta por 27 Estados-Membros que transferiram uma 
parte da sua soberania – ou do poder legislativo – para a UE: Alemanha, Áustria, 
Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia e 
Suécia. 
 
À data da redacção do presente manual A Croácia é um país  candidato à adesão 
na qualidade de membro da UE. Uma vez concluído o processo de ratificação em 
todos os Estados-Membros e na Croácia, a data prevista para a adesão é 1 de Julho 
de 2013. 
 
Os seguintes países detêm o status de países oficiais candidatos à adesão na UE: 
Antiga República jugoslava da Macedónia, Montenegro (que não participou neste 
projecto), Sérvia eTurquia.  
 
A UE está ainda em negociações com outros países que são potenciais candidatos: 
Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo (de acordo com o estatuto definido ao abrigo 
da Resolução 1244 do Conselho de Segurança das Nações Unidas). 
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1.1.1 As instituições da UE e o seu papel no domínio da não discriminação e 
da igualdade 

 
Entre as instituições e organismos da UE, existem  quatro instituições distintas e 
uma agência independente aos quais foi confiada a execução das tarefas da UE 
no domínio da não discriminação e da igualdade no espaço da União Europeia:2 
Instituições da UE: 
A. O Parlamento Europeu (representa os povos da União Europeia); 
B. O Conselho da União Europeia (representa os Governos nacionais); 
C. A Comissão Europeia (representa e defende os interesses da UE no seu todo); 
D. O Tribunal de Justiça da União Europeia (garante a aplicação da legislação 

europeia); e 
 
Agência europeia: 
E. A Agência dos Direitos Fundamentais (agência europeia que proporciona apoio 

e conhecimento especializados relativamente aos direitos fundamentais no 
âmbito da implementação da legislação da UE, por parte das instituições e dos 
países da UE).  

 
A. Parlamento Europeu 
 
• O Parlamento tem três funções principais: 

o Partilha com o Conselho o o poder de debater e aprovar leis europeias; 
o Exerce um controlo democrático sobre todas as instituições da UE e, 

em particular, a Comissão. Encontra-se investido de poderes para aprovar, 
ou rejeitar, a nomeação de todos os membros da Comissão e tem o 
direito de adoptar uma moção de censura da Comissão no seu conjunto; 
e  

o Partilha com o Conselho a autoridade sobre o orçamento da UE. No 
final do processo orçamental, cabe-lhe adoptar ou rejeitar o orçamento  
em conjunto com o Conselho. 

• As sessões plenárias mensais realizam-se em Estrasburgo (França) – a 
«sede» do Parlamento. As reuniões das comissões parlamentares e quaisquer 
outras sessões plenárias realizam-se em Bruxelas (Bélgica), enquanto o 
Luxemburgo acolhe os serviços administrativos (o «Secretariado-Geral»). 

• Os 736 Membros do Parlamento Europeu (MPE) são directamente eleitos por 
sufrágio universal para mandatos de cinco anos; qualquer cidadão da UE é 
elegível, podendo os cidadãos da UE exercer o seu direito de voto 

                                                 
2  As acções desenvolvidas no âmbito da não-discriminação em países que não pertencem à União 

Europeia fazem parte da Política Externa e de Segurança Comum (PESC) na UE, O Alto 
Representante da União para os Negócios Estrangerios e Política de Segurança (Alto 
Representante), nomeado pelo Conselho Europeu, conduz a aplicação da PESC (Artigo 18.º TUE), 
assistida pelo Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) estabelecido por uma decisão do 
Conselho da União Europeia de 26 de Julho de 2010, JO L 201, p.30, de 3 de Agosto de 2010 
(Artigo 27.º, n.º 3 do TUE). Poderá obter mais informações sobre a estrutura e base legal da SEAE 
no site: http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_pt.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_pt.htm
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independentemente do Estado-Membro da sua residência. 
• As comissões são constituídas para tratar de questões específicas, a saber: 

Emprego e os Assuntos Sociais; Direitos das Mulheres e Igualdade de Género; 
Negócios Estrangeiros; Liberdades Civis, a Justiça e os Assuntos Internos. A 
Comissão das Petições responde a petições apresentadas por pessoas 
singulares que considerem ter ocorrido uma violação dos seus direitos 
protegidos pela UE. 

 
B. Conselho da União Europeia 
 
• Instituição sedeada em Bruxelas (Bélgica), constituindo o principal órgão 

decisor da União Europeia. 
• O Conselho tem responsabilidades no âmbito da tomada de decisões e da 

coordenação: 
o Adoptar actos legislativos europeus, legislando conjuntamente com o 

Parlamento Europeu em diversas matérias; 
o Coordenar as vastas políticas económicas dos Estados-Membros; 
o Definir e implementar a Política Externa e de Segurança Comum da 

UE; com base nas directrizes estabelecidas pelo Conselho Europeu – 
cimeiras regulares com os chefes de Estado (heads of state) ou de 
Governo dos membros da UE; 

o Celebrar acordos internacionais entre a UE e um ou mais Estados ou 
organizações internacionais; 

o Coordenar as acções dos Estados-Membros e adoptar medidas no 
domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal; e 

o Aprovar o orçamento da UE, conjuntamente com o Parlamento Europeu. 
• O Conselho é composto por ministros dos Estados-Membros que se reúnem no 

seio do Conselho da União Europeia. Dependendo do assunto em agenda, 
cada país será representado pelo ministro responsável pela respectiva pasta. 

• A presidência do Conselho é assegurada rotativamente pelos Estados-
Membros por períodos de seis meses. Além disso, o Conselho dos Negócios 
Estrangeiros composto por nacionais, ministros das Relações Exteriores, tem 
um presidente permanente - o Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança. 

• O Conselho da UE encontra-se investido de poderes para emitir regulamentos, 
directivas, decisões, acções comuns, recomendações ou pareceres. Poderá 
igualmente adoptar conclusões, declarações ou resoluções. 

• Deverá fazer-se a distinção entre o Conselho da UE e o Conselho Europeu, o 
qual define a orientação política geral e as prioridades da União Europeia, 
sendo composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos Estados-Membros, 
juntamente com o seu Presidente e o Presidente da Comissão. O Conselho 
Europeu tornou-se uma das sete instituições da União, em Dezembro de 2009, 
com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. O seu Presidente (actualmente 
Herman Van Rompuy, da Bélgica) é eleito por maioria qualificada e tem um 
mandato de dois anos e meio, sendo renovável uma única vez. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_state
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C. Comissão Europeia 
 
• Órgão executivo com sede em Bruxelas (Bélgica). 
• Entre as atribuições principais da Comissão Europeia contam-se as seguintes: 

o Apresentar propostas legislativas ao Parlamento e ao Conselho;  
o Gerir e implementar as políticas (por exemplo, as políticas relativas à 

anti-discriminação) e o orçamento da UE;  
•  Como "guardiã dos Tratados", a Comissão verifica se cada Estado-Membro 

aplica correctamente a legislação europeia. É composta por um Comissário por 
cada Estado-Membro, nomeado proposto pelos Governos, nomeado pelo 
Conselho e aprovado pelo Parlamento Europeu para mandatos de cinco anos, 
e actua de forma imparcial e independente. Cada Comissário tem 
responsabilidade por uma área política específica. 

• “A Comissão Europeia [doravante designada por “Comissão”] está dividida em 
direcções e serviços. As direcções são designadas por Direcções-Gerais (DG) 
(…) encontrando-se classificadas de acordo com as políticas pelas quais são 
responsáveis. Os serviços da Comissão Europeia ocupam-se de questões 
administrativas mais gerais ou têm um mandato específico (por exemplo, 
combate à fraude ou elaboração de estatísticas).”3 Especificando, a Direcção-
Geral para a Justiça é formada por quatro direcções – Justiça Civil, Justiça 
Penal, Direitos Fundamentais e Cidadania da União, ao que se acrescenta, 
desde Janeiro de 2011, a Direcção para a Igualdade. As funções da DG da 
Justiça incluem: 
o Promover o disposto na Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia; 
o Coordenar e promover o desenvolvimento de políticas para o combate à 

discriminação com base no género, origem “racial” ou étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação sexual.  Coordenar a evolução da 
política de não discriminação, designadamente,  no que se refere às 
pessoas de etnia cigana; 

o Reforçar a cidadania através do fomento e da protecção dos direitos dos 
cidadãos na sua vida quotidiana, assegurando que estes beneficiam 
plenamente da integração europeia, nomeadamente quanto ao direito à 
livre circulação na União Europeia; 

o Desenvolver a área da justiça europeia e garantir a coerência jurídica, 
bem como as condições equitativas para que os cidadãos, os 
consumidores e as empresas possam fazer valer os seus direitos, dentro 
e além das fronteiras nacionais; 

o Desenvolver uma política de justiça coerente da UE em matéria penal, 
baseada no reconhecimento mútuo de decisões judiciais, harmonizando 
as normas mínimas em matéria de direito processual penal, tais como os 
direitos das vítimas e dos acusados ou suspeitos de crimes; e 

                                                 
3  In http://ec.europa.eu/about/ds_pt.htm (2011). 

http://ec.europa.eu/about/ds_pt.htm
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o Participar num diálogo estreito com as outras instituições da UE e as 
assembleias nacionais, sobre o desenvolvimento de políticas destinadas 
ao bom funcionamento do sistema de justiça. 

 
D. O Tribunal de Justiça da União Europeia  
 
• Principal tribunal da UE, com sede no Luxemburgo. 
• A função do Tribunal de Justiça (doravante designado por “Tribunal”) consiste 

em assegurar que a legislação da UE é interpretada e aplicada de forma 
idêntica em todos os países da UE. 

• O Tribunal é composto por um juiz por cada Estado-Membro. O Tribunal é 
assistido por oito Advogados-Gerais cuja função é apresentar pareceres 
fundamentados sobre os processos submetidos ao Tribunal de Justiça. Os 
juízes são nomeados de comum acordo entre os Governos dos Estados-
Membros, por um período de seis anos renovável.  

• Principal jurisdição: 
o Processos de reenvio prejudicial: na eventualidade de um tribunal 

nacional ter quaisquer dúvidas quanto à interpretação ou à validade de 
uma lei da UE, poderá, e nalguns casos terá o dever de solicitar ao 
Tribunal que se pronuncie. As partes intervenientes no processo podem 
requerer ao juiz nacional que seja proferido um pedido de reenvio, 
podendo também o juiz decidir-se espontaneamente pelo reenvio do 
processo. Qualquer tribunal terá a opção de proceder ao reenvio, mas 
apenas o tribunal nacional de última instância terá a obrigação de o fazer. 
O Tribunal pronuncia-se sob a forma de uma «decisão a título prejudicial» 
mediante a qual o Tribunal poderá, por exemplo, determinar se a 
legislação nacional está, ou não, em conformidade com as leis da UE. O 
tribunal nacional ao qual é remetida a decisão ficará, aquando da 
resolução do litígio, vinculado pela interpretação dada. Do mesmo modo, 
a decisão do Tribunal reveste-se de um carácter vinculativo para outros 
tribunais nacionais perante os quais seja levantada a mesma questão; 

o Acções por incumprimento de uma obrigação: a Comissão ou os 
Estados-Membros podem intentar uma acção desta natureza caso 
considerem que um Estado-Membro não está a cumprir as obrigações 
que lhe incumbem, conforme decorrentes do direito comunitário. Na 
sequência de um processo preliminar no qual o Estado-Membro tem a 
oportunidade de responder às queixas que lhe são dirigidas, a Comissão 
poderá interpor uma acção por incumprimento junto do Tribunal; e 

o Jurisdição suplementar que garante o correcto funcionamento das 
instituições da UE: recurso limitado apenas às questões de direito apenas 
contra decisões do Tribunal de Primeira Instância, revisão de sentenças 
do Tribunal Geral em recursos de decisões do Tribunal da Função Pública 
da União Europeia, recursos de anulação de uma medida adoptada por 
uma instituição, órgão, instituto ou agência da União Europeia, acções por 
omissão que analisam a legitimidade de abstenção de uma tomada de 
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posição por parte de instituições, órgãos, institutos ou agências da União 
Europeia. 

• O Tribunal de Justiça pode deliberar em sessão plenária, numa Grande Secção 
de 13 juízes ou em Secções de três ou cinco juízes. As decisões são tomadas 
por maioria, não havendo lugar a «opiniões dissidentes/votos de vencido». Os 
acórdãos são assinados por todos os juízes que participaram nas deliberações 
e são lidos em audiência pública. 

 
E. Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) 

 
A Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (European Union Agency 
for Fundamental Rights - FRA) é uma agência independente da UE, criada a 1 de 
Março de 2007 e sediada em Viena (Áustria). 
 
A FRA tem por objectivo proporcionar às instituições e aos países da UE apoio e 
conhecimentos especializados relativamente aos direitos fundamentais, aquando da 
sua implementação na legislação comunitária. 
A principal função da FRA consiste na recolha e divulgação de dados   objectivos, 
credíveis e comparáveis  no âmbito da legislação comunitária, no que respeita à 
situação dos direitos fundamentais em todos os países da UE. Tem ainda por 
missão promover acções de sensibilização acerca dos direitos fundamentais. Esta 
agência não tem poderes para:  
 
• Examinar queixas individuais;  
• Exercer poderes regulamentares; ou  
• Realizar o controlo sistemático e permanente dos países da UE.  
 
A organização e as funções da FRA são enunciadas no Regulamento (CE) n.º 
168/2007. A agência planeia a sua investigação com base em programas de 
trabalho anuais e no âmbito das áreas temáticas enunciadas nos seus Quadros 
Plurianuais. O actual Quadro Plurianual abrange o período de 2007-2012 e 
contempla as seguintes áreas temáticas:  
 
(a) Racismo, xenofobia e formas de intolerância relacionadas; 
(b) Discriminação baseada no sexo, na origem racial ou étnica, na religião ou 

crença, na deficiência, na idade, na orientação sexual ou na pertença a 
minorias, bem como qualquer combinação destes motivos (múltipla 
discriminação); 

(c) Indemnização das vítimas; 
(d) Os direitos da criança, incluindo a protecção de menores; 
(e) Asilo, imigração e integração dos migrantes; 
(f) Vistos e controlo nas fronteiras; 
(g) Participação dos cidadãos no funcionamento democrático da UE; 
(h) Sociedade de informação e, em particular, o respeito pela vida privada e a 

protecção dos dados pessoais; e 
(i) Acesso a uma justiça eficaz e independente. 
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A FRA actua em estreita colaboração com outros órgãos e instituições, operando 
aos níveis nacional e europeu. Tem um acordo de cooperação especial com o 
Conselho da Europa, colaborando ainda com a sociedade civil através da Plataforma 
dos Direitos Fundamentais (PDF). 
 
A FRA abrange a UE e os seus 27 Estados-Membros. Além disso, os países 
candidatos podem participar no trabalho desta agência enquanto observadores. Os 
Conselhos de Associação (existentes para cada país candidato) determinam o 
carácter particular, a dimensão e a forma de participação de cada país no trabalho 
da FRA. Por exemplo, a Croácia participa como observadora na FRA desde Julho de 
2010. 
 
O Conselho da União Europeia poderá igualmente convidar os países que tenham 
concluído um Acordo de Estabilização e de Associação com a UE a participarem no 
trabalho da FRA. 

 
1.1.2 Princípios gerais e fontes da legislação da UE relevantes em matéria de 

não discriminação e igualdade 
 
A UE deve actuar dentro dos limites dos poderes que lhe são conferidos nos termos 
dos Tratados. O princípio da subsidiariedade regula a legitimidade do exercício de 
competências: em áreas que não sejam da sua competência exclusiva (i.e. 
partilhada com os Estados-Membros) a UE somente poderá agir se os objectivos da 
sua acção não puderem ser atingidos de uma forma suficiente pelos Estados-
Membros. 
 
Em caso de conflito, a legislação da UE prevalecerá sobre a legislação nacional. O 
Tribunal de Justiça determinou que a UE constitui uma nova ordem jurídica em 
benefício da qual os Estados-Membros limitaram os seus direitos de soberania, e 
que um tribunal tem o dever de dar plena execução às disposições constantes do 
direito comunitário, mesmo que para tal seja necessário recusar a aplicação da 
legislação nacional que lhe é contrária, quer esta tenha sido adoptada, 
anteriormente ou posteriormente, a esse acto específico do direito comunitário.  
 
As fontes da legislação da UE dividem-se em três categorias: 
• Fontes primárias: Tratados entre os Estados-Membros e Acordos com países 

terceiros; 
• Fontes secundárias: Regulamentos, Directivas, Decisões, Recomendações e 

Pareceres, enunciadas no Artigo 288.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (TFUE) e ainda as Comunicações; 

• Fontes suplementares: Princípios gerais da legislação da UE desenvolvidos 
através da jurisprudência do TFUE. 
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Fontes primárias 
 
O direito primário (fonte primária ou original do direito) é a fonte suprema da 
legislação da União Europeia, isto é, prevalece sobre todas as outras fontes do 
direito. O Tribunal de Justiça é o responsável por garantir esta supremacia através 
de várias formas de acção, nomeadamente o recurso de anulação (Artigo 263.º, 
TFUE) e o reenvio prejudicial (Artigo 267.º, TFUE). 
 
As fontes primárias são: 
• Os tratados que instituíram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA) e a Comunidade Económica Europeia (CEE), o Tratado de Paris (18 
de Abril de 1951); os Tratados de Roma – o Tratado Euratom; o Tratado que 
instituiu a Comunidade Económica Europeia (25 de Março de 1957);  

• OTratado de Maastricht que instituiu a União Europeia (7 de Fevereiro de 1992); 
e o Tratado de fusão das instituições executivas (8 de Abril de 1965). 

• Os principais tratados que introduziram alterações à UE: o Acto Único Europeu 
(17 e 28 de Fevereiro de 1986); o Tratado de Amesterdão (2 de Outubro de 
1997); o Tratado de Nice (26 de Fevereiro de 2001); e o Tratado de Lisboa (13 
de Dezembro de 2007, em vigor desde 1 de Dezembro de 2009). 

• Os Protocolos em anexo aos referidos tratados. 
• Tratados adicionais que modificaram secções específicas dos tratados 

fundadores. 
• Os tratados de adesão de novos Estados-Membros à UE (1972: Reino Unido, 

Irlanda e Dinamarca; 1979: Grécia; 1985: Espanha e Portugal; 1995: Áustria, 
Finlândia e Suécia; 2003: Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, 
Lituânia, Malta, Polónia, Eslováquia e Eslovénia; 2005: Bulgária e Roménia). 

• O Tratado de Lisboa consagrou o carácter vinculativo da Carta dos Direitos 
Fundamentais nos tratados fundadores. Além disso, o Artigo 6.º do Tratado da 
UE confere à Carta o mesmo valor jurídico dos tratados. Por exemplo, em 
Março de 2011, a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça no Processo C-
236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats and Others com 
base nas disposições contidas na Directiva 2004/113/CE do Conselho, atribuiu 
um peso considerável aos Artigos 21.º e 23.º da Carta concluindo que, no 
âmbito de contratos de seguro, tomar em consideração o sexo da pessoa 
segurada como um factor de risco constitui uma discriminação. 

• A Carta aplica-se a medidas tomadas por todas as instituições e órgãos da UE, 
sendo aplicável aos Estados-Membros somente no quadro da implementação, 
por parte destes últimos, da legislação da UE. 

• A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi a primeira convenção sobre os direitos humanos a ser 
negociada, assinada (2007) e ratificada (2011) pela UE. Aquela irá impor novas 
obrigações à UE, bem como a todos os Estados participantes nesta convenção. 
No entanto, o âmbito e o limite exactos das novas obrigações acima 
mencionadas estão ainda a ser analisados. 
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NO DOMÍNIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO E DA IGUALDADE SÃO 
RELEVANTES AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES: 
TRATADO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA (versão 
consolidada) 
 
Art. 10.º: Na definição e execução das suas políticas e acções, a União tem por 
objectivo combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. 
 
Art. 19.º: (ex-artigo 13.º TCE) 
 
1. Sem prejuízo das demais disposições dos Tratados e dentro dos limites 

das competências que estes conferem à União, o Conselho, deliberando 
por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, e após 
aprovação do Parlamento Europeu, pode tomar as medidas necessárias 
para combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, 
religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. 

2. Em derrogação do n.º 1, o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando 
de acordo com o processo legislativo ordinário, podem adoptar os 
princípios de base das medidas de incentivo da União, com exclusão de 
qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos 
Estados-Membros, para apoiar as acções dos Estados-Membros 
destinadas a contribuir para a realização dos objectivos referidos no n.º 1. 
 

CARTA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA 
 
Art. 20.º: Todas as pessoas são iguais perante a lei. 
 
Art. 21.º: 
 
1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor 

ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou 
crença, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, 
riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual. 

2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições 
específicas, é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade. 

 
Fontes secundárias 
 
O Artigo 288.º do TFUE descreve as fontes secundárias da legislação da União 
Europeia: Regulamentos (têm um carácter geral, sendo inteiramente vinculativos e 
directamente aplicáveis em todos os Estados-Membros); Directivas (são de carácter 
vinculativo para todos os Estados-Membros, quanto ao resultado a alcançar, 
reservando, no entanto, às instâncias nacionais a escolha sobre a forma e os 
métodos de implementação); Decisões (são de carácter inteiramente vinculativo 
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para os Estados a que se destinam); e as Recomendações e os Pareceres 
(desprovidos de efeito vinculativo). 
 
• Regulamentos 

o Direito vinculativo; 
o Directamente aplicável: entram em vigor por força da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia a contar da data neles especificada ou, 
na falta desta, no vigésimo dia após a sua publicação; 

o Não exigem quaisquer medidas de implementação a nível nacional; 
o Podem ser invocados nos tribunais nacionais por pessoas singulares; e 
o São de aplicação geral, ou seja, aplicam-se a e em todos os Estados-

Membros. 
 

• Directivas 
o Direito vinculativo; 
o Entram em vigor na data nelas especificada ou no vigésimo dia após a 

sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia;  
o Requerem medidas de implementação a nível nacional num 

determinado período de tempo após a sua adopção; 
o Os Estados-Membros deverão certificar-se de que adoptam as 

respectivas medidas de execução antes de expirado o prazo estabelecido, 
de modo a que a legislação nacional reflicta os termos da directiva – este 
processo é designado por transposição da directiva; 

o É da responsabilidade do tribunal nacional garantir a plena eficácia do 
princípio geral da não discriminação conforme disposto nas directivas 
relevantes nesta matéria, anulando qualquer disposição do direito 
nacional que se afigure contrária à legislação da UE, mesmo quando o 
período estipulado para a transposição da referida directiva não tenha 
ainda expirado; 

o Findo o prazo estabelecido para a transposição, as directivas poderão ser 
invocadas nos tribunais nacionais por pessoas singulares, mas somente 
contra o Estado ou agentes do Estado e caso estejam reunidas 
determinadas condições; e 

o Poderão ser imputadas responsabilidades aos Estados-Membros pela 
não implementação ou pela incorrecta transposição de uma Directiva. 

 
• Decisões 

o Direito vinculativo mas apenas para aqueles aos quais se destinam, por 
exemplo, uma empresa que se encontre em situação de violação da lei da 
concorrência, e 

o Podem ser invocadas nos tribunais nacionais por pessoas singulares ou 
colectivas. 
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Nos domínios da não discriminação e da igualdade, a fonte secundária do 
direito comunitário utilizada é a directiva. As directivas mais importantes do 
Conselho são as seguintes: 

• 2000/43/EC, de 29 de Junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica 
(também referida como directiva «Origem Racial ou Étnica» ou directiva sobre 
Igualdade Racial)+ 

• 2000-78-CE, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral 
de igualdade de tratamento no emprego e na actividade profissional (também 
referida como directiva «Igualdade de tratamento no emprego e na actividade 
profissional»). 
Directivas relativas à Igualdade de Género como as 

• 2004/113/CE, de 13 de Dezembro de 2004, que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e 
serviços e seu fornecimento; 

• 2006/54/CE de 5 Julho de 2006, relativa à aplicação do princípio de igualdade 
de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à actividade profissional (reformulação). 

 
Em 2008, a Comissão propôs uma directiva relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação sexual, fora do local de trabalho, visando 
harmonizar o nível de protecção conferido em razão da idade, deficiência, orientação 
sexual e religião ou crença, com aquele que é conferido pela Directiva 2000/43/CE, 
relativamente à origem racial ou étnica. A referida directiva ainda não foi adoptada, 
estando em curso as negociações no Conselho relativas a esta proposta.  
 
Fontes suplementares de legislação 
 
As fontes suplementares consistem em fontes não escritas do direito comunitário 
que têm a sua origem na jurisprudência e que são utilizadas quando a legislação das 
fontes primária e/ou secundária não permite a resolução dos processos. 
 
O Tribunal de Justiça desenvolveu princípios gerais de direito que incluem: 
 
• igualdade/não discriminação; 
• proporcionalidade; 
• coerência jurídica/expectativas legítimas/não retroactividade; 
• o direito a ser ouvido/a. 
 
O Tribunal de Justiça pronunciou-se em diversos acórdãos relativamente às 
Directivas 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000 (aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas sem distinção de origem racial ou 
étnica) e Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000 
(estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
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actividade profissional) bem como as Directivas do Conselho que aplicam o 
princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, em domínios ligados 
ao emprego e à actividade profissional e no acesso a bens e serviços e seu 
fornecimento, nomeadamente as Directivas 2004/113/CE e 2006/54/CE.  
 
1.1.3 Não aplicação do direito comunitário 
 
No caso de um Estado-Membro da UE não ter procedido à transposição total e 
correcta de uma directiva para o direito nacional, até à expiração do período 
estabelecido para a sua execução, qualquer pessoa singular poderá, ainda assim, e 
baseando-se nas disposições constantes das directivas, invocá-las junto dos 
tribunais nacionais. Trata-se pois do princípio do «efeito directo».  
 
A pessoa lesada terá de demonstrar que a disposição invocada se baseia num 
princípio preciso e incondicional, que é suficientemente operacional para ser 
aplicado por um tribunal nacional e que, por conseguinte, poderá regular a situação 
jurídica das pessoas singulares ou colectivas. Contudo, considera-se geralmente 
que o princípio do efeito directo se aplica somente a queixas dirigidas contra um 
organismo público ou considerado «emanação do Estado». 
 
Em relação a litígios entre pessoas singulares ou colectivas ou entidades 
particulares, as directivas também têm o chamado «efeito indirecto». Tal como 
referido anteriormente, exige-se aos Estados e, em particular, aos tribunais 
nacionais que envidem todos os esforços possíveis no sentido de obter os 
resultados enunciados nas directivas. Por conseguinte, o efeito indirecto requer que 
os tribunais nacionais interpretem o direito nacional existente, tanto quanto possível, 
em consonância com a directiva aplicável.  
 
Por exemplo, no caso das directivas anti-discriminação é, em última análise, ao 
Tribunal de Justiça que cabe decidir quais os termos que produzem um efeito directo 
ou indirecto. 
 
Se um Estado-Membro não transpuser uma directiva dentro do prazo estipulado, 
ser-lhe-ão imputáveis responsabilidades pelos danos eventualmente decorrentes 
desse facto para os particulares. Estes são referidos comumente por danos 
Francovich.4  
                                                 
4  Francovich e Bonifaci vs. Itália (processos apensos C-6/90 e C-9/90) do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias de 1991. No caso Francovich, o TJCE enumerou três condições que são 
simultaneamente necessárias e suficientes para apurar responsabilidades ao abrigo deste 
princípio. A saber: 
• A norma que foi infringida deverá implicar a concessão de direitos aos indivíduos; 
• O conteúdo de tais direitos deverá ser passível de verificação com base nas disposições da 

directiva em questão; e 
• Deverá haver um nexo de causalidade entre a violação da obrigação do Estado e os danos 

sofridos pelo indivíduo lesado. 
Além disso, a violação do direito comunitário também deverá ser suficientemente grave para o 
indivíduo, para que este tenha direito a ser indemnizado. 
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Os Estados-Membros deviam reportar à UE quanto à sua aplicação da directiva 
sobre Igualdade Racial (2000/43/CE) até 19 de Julho de 2005, e da directiva sobre 
Igualdade de Tratamento no Emprego (2000/78/CE) até 2 de Dezembro de 2005, e 
posteriormente a cada cinco anos. A Comissão apresentou um relatório sobre a 
aplicação das directivas relativas à Igualdade Racial e à Igualdade de Tratamento no 
Emprego, respectivamente, em 2006 e 2008. De uma maneira geral, a aplicação das 
directivas foi considerada positiva e todos os Estados-Membros procederam à sua 
transposição para a legislação nacional. Todavia, existem ainda alguns processos 
pendentes relativamente a casos de transposição incorrecta das directivas supra 
citadas.  
 
As ONG deverão certificar-se de que fornecem à Comissão toda a informação que 
complemente, suplemente e, se necessário, exponha uma análise crítica e rectifique 
a informação disponibilizada à Comissão pelo seu Governo nacional ao abrigo do 
disposto no Artigo 19.º da Directiva 2000/78/CE e no Artigo 17.º da Directiva 
2000/43/CE. 
 
Referenciais utilizados 
 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia  
Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000 
Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000  
 
Recursos adicionais 
 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
FRA - Agência dos Direitos Fundamentais (em especial, a publicação “Handbook on 
European non-discrimination law” de 2010 produzida em colaboração com o Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos).       
 
1.2 Breve introdução às disposições legais e instituições do Conselho da 

Europa relevantes em matéria de não discriminação e igualdade 
 
1.2.1 Instituições do Conselho da Europa relevantes  
 
O Conselho da Europa foi criado no final da Segunda Guerra Mundial com o 
objectivo de promover a unidade europeia, proteger os direitos humanos e facilitar o 
progresso social e económico. É composto por 47 países membros, entre os quais 
se incluem todos os Estados-Membros da UE e países candidatos à adesão.  
 
Este Conselho criou vários órgãos com um mandato específico no domínio da 
protecção dos direitos humanos, e em particular dos direitos das minorias, tais como: 
 
a. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) que supervisiona a 

implementação da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH). O TEDH e o Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) encetaram um diálogo muito dinâmico, 
influenciando-se mutuamente e desenvolvendo novos níveis de protecção. O 
TEDH foi influenciado pelo direito comunitário em aspectos como: a 
identificação da discriminação indirecta; a decisão sobre os requisitos das 
acções positivas; a redefinição do ónus da prova; e a utilização de dados 
estatísticos e de instrumentos sócio-jurídicos no âmbito da avaliação de uma 
potencial violação do Artigo 14.º, de que é exemplo o caso D.H. and Others v. 
The Czech Republic (2007). Mais vezes, o TJUE inclui nas suas sentenças 
também os direitos humanos e dignidade humana, por exemplo no caso P. v. S. 
and Cornwall County Council. Em especial, o TEDH encontra-se apto a integrar 
a discriminação em áreas não abrangidas pelas directivas, mas que recaem no 
foro dos direitos garantidos pela Convenção Europeia, conforme disposto no 
Artigo 14.º, ou dos direitos consagrados na legislação nacional no caso dos 
Estados Partes que ratificaram o Protocolo n.º 14. 

b. O Comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos, em 
matéria de direitos humanos, fomenta uma observância eficaz dos direitos 
humanos, apoia os Estados-Membros na implementação das normas do 
Conselho da Europa, identificando também eventuais lacunas nas leis e nas 
práticas, e presta, em toda a região, aconselhamento e informação 
relativamente à protecção; 

c. O Comité Europeu dos Direitos Sociais que supervisiona a conformidade 
com a Carta Social Europeia, o Protocolo Adicional de 1988 e a Carta Social 
Europeia Revista; 

d. O Comité Consultivo sobre a Convenção-Quadro para a Protecção das 
Minorias Nacionais (CPMN), que supervisiona a implementação desta 
convenção; e 

e. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (CERI), o órgão 
independente do Conselho da Europa para a monitorização dos direitos 
humanos, especializado na luta contra o racismo, a discriminação racial, a 
xenofobia, o anti-semitismo e a intolerância. 

 
1.2.2 Disposições relevantes  
 
− Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades 

Fundamentais 
 
O Artigo 14.º confere alguma protecção contra a discriminação limitada ao exercício 
dos direitos conferidos ao abrigo da Convenção.5  

 
− O Protocolo n.º 12 à Convenção6, que entrou em vigor a 1 de Abril de 2005, 

introduziu uma proibição geral de discriminação. À data de redacção do 
                                                 
5  Artigo 14.º da CEDH: O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve 

ser assegurado sem quaisquer distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, 
religião, opiniões políticas ou outras, a origem nacional ou social, a pertença a uma minoria 
nacional, a riqueza, o nascimento ou qualquer outra situação. 
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presente documento (Maio de 2011), de entre os 32 países envolvidos no 
projecto, a Croácia, o Chipre, a Finlândia, os Países Baixos, a Roménia, a 
Sérvia, a Eslovénia, a Espanha e a antiga República Jugoslava da Macedónia 
haviam já ratificado o Protocolo n.º 12 ficando pois vinculados pelo mesmo. 

 
Quando tenham já sido esgotadas todas as vias de recurso jurídicas eficazes a nível 
nacional, e se o caso estiver relacionado com questões contempladas na CEDH e 
nos seus protocolos adicionais, qualquer pessoa poderá interpor recurso junto do 
TEDH em Estrasburgo. Tal poderá ser efectuado ao abrigo do Artigo 14.º da 
Convenção, desde que também se lhe aplique o disposto num outro artigo desta 
última ou, caso o país o tenha ratificado, ao abrigo do Protocolo n.º 12 da 
Convenção. 
 
− Carta Social Europeia (Revista) 
 
A Carta Social Europeia do Conselho da Europa inclui também disposições gerais 
relativas à não discriminação (Artigo E), assim como disposições específicas no que 
respeita aos direitos de vários grupos considerados potencialmente vulneráveis: 
crianças e jovens, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores migrantes e 
pessoas idosas.  
 
Poderão ser igualmente apresentadas queixas colectivas ao abrigo desta Carta, 
junto do Comité Europeu dos Direitos Sociais, se o respectivo Estado-Membro tiver 
aceite o procedimento de queixas colectivas (dos 32 países envolvidos no projecto, 
o referido procedimento foi aceite pelos seguintes Estados: Bélgica, Bulgária, Chipre, 
Croácia, Eslovénia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, 
Portugal, Suécia e a antiga República Jugoslava da Macedónia. Apenas a Finlândia 
reconheceu também os direitos das ONG nacionais a apresentar queixas tendo por 
base a Carta Social Europeia e ao abrigo do procedimento de queixas colectivas). 
 
Referenciais utilizados para esta secção 
 
A Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais (Convenção Europeia dos Direitos Humanos) e seus Protocolos 
Opcionais. 
Excertos: de análises de pareceres elaborados pelo Comité Consultivo sobre a 
Convenção-Quadro para a Protecção das Minorias Nacionais; dos relatórios 
nacionais preparados pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância ou 
pelo Comité Europeu dos Direitos Sociais. 

                                                                                                                                                         
6  O Protocolo n.º 12 da CEDH entrou em vigor a 1 de Abril de 2005, contando desde Março de 2011 

com 18 ratificações e 19 assinaturas não seguidas de ratificação. Artigo 1.º: 1. O gozo de todo e 
qualquer direito previsto na lei deve ser garantido sem discriminação alguma em razão, 
nomeadamente, do sexo, raça, cor, língua, religião, convicções políticas ou outras, origem 
nacional ou social, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento ou outra situação. 2. 
Ninguém pode ser objecto de discriminação por parte de qualquer autoridade pública com base 
nomeadamente nas razões enunciadas no número 1 do presente artigo. 
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Fichas descritivas elaboradas: pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre 
homossexualidade, discriminação racial, saúde mental, as comunidades de etnia 
cigana e outros povos nómadas e os direitos dos transexuais.7  
Handbook on European non-discrimination law (2011) in 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(também disponível em francês e alemão), publicado pela FRA -Agência dos Direitos 
Fundamentais da UE e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos – Conselho da 
Europa  
 
1.3 Breve introdução às disposições legais e instituições da ONU relevantes 

em matéria de não discriminação e igualdade 
 
Foi desenvolvido, na Organização das Nações Unidas, um sistema abrangente 
destinado à protecção dos direitos humanos, entre os quais o direito à igualdade, e 
que inclui: 
 
- o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR), cuja 

execução é supervisionada pela Comissão dos Direitos Humanos (CDH);8 
- o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

(ICESCR), cuja execução é supervisionada pelo Comité dos Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (CESCR);9 

- a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial (ICERD), cuja execução é supervisionada pelo Comité 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD);10  

- a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra 
as Mulheres, cuja execução é supervisionada pelo Comité para a Eliminação 
da Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW);11 

                                                 
7  Fichas descritivas disponíveis em: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
8  Artigo 26.º do ICCPR: Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, 

a igual protecção da lei. A este respeito, a lei proibirá toda a discriminação e garantirá a todas as 
pessoas uma protecção igual e efectiva contra qualquer discriminação por motivos de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, posição económica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. 

9  N.º 2 do Artigo 2.º do ICESCR. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a garantir 
que os direitos nele enunciados serão exercidos sem discriminação alguma baseada em motivos 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou 
social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. 

10  N.º 1 do Artigo 1.º do ICERD. Na presente Convenção, a expressão «discriminação racial» refere-
se a qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência na 
origem nacional ou étnica que tenha como objectivo ou como efeito destruir ou comprometer o 
reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social e cultural ou em qualquer outro 
domínio da vida pública. 

11  Artigo 1.º da CEDAW. Para os fins da presente Convenção, a expressão «discriminação contra as 
mulheres» significa qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como 
efeito ou como objectivo comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas 
mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- a Convenção sobre os Direitos da Criança, cuja execução é supervisionada 
pelo Comité para os Direitos da Criança (CDC);12 e 

- a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cuja execução é 
supervisionada pelo Comité para os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD).13  

 
Nos casos em que o Estado seja parte do primeiro Protocolo Opcional do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ou tenha aceite o direito de petição 
individual ao abrigo da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas da 
Discriminação Racial, da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres, ou da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, poderão 
ser apresentadas queixas individuais junto dos respectivos Comités. 
 
As ONG, por meio de relatórios alternativos, memorandos e comunicados, deverão 
assegurar que os Comités que analisam os relatórios periódicos dos Estados ao 
abrigo do Pacto ICCPR e das Convenções ICERD, CEDAW, CDC e CDPD, são 
alertados para a existência de circunstâncias de discriminação ou para a ausência 
de uma plena execução das suas obrigações no sentido de assegurar a igualdade 
de tratamento. 
 
Em 2006, o Conselho dos Direitos Humanos da ONU instituiu a Revisão Periódica 
Universal (UPR), sendo este um processo único que envolve uma análise quatrienal 
dos registos relativos aos direitos humanos em todos os 192 Estados membros da 
                                                                                                                                                         

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro domínio. 

12  N.º 1 do Artigo 2.º da CDC. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a garantir os direitos 
previstos na presente Convenção a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, 
sem discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou outra da criança, de seus pais ou representantes legais, ou da 
sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra 
situação. N.º 2. Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para que a criança seja 
efectivamente protegida contra todas as formas de discriminação ou de sanção decorrentes da 
situação jurídica, de actividades, opiniões expressas ou convicções de seus pais, representantes 
legais ou outros membros da sua família.  

13  Artigo 2.º da CDPD. «Discriminação com base na deficiência» designa qualquer distinção, 
exclusão ou restrição com base na deficiência que tenha como objectivo ou efeito comprometer ou 
impedir o reconhecimento, o gozo ou o exercício, em condições de igualdade com as demais 
pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos domínios político, 
económico, social, cultural, civil ou em qualquer outro domínio. Engloba todas as formas de 
discriminação, incluindo a negação de adaptações razoáveis; consultar também o Artigo 3.º e o n.º 
1 do Artigo 5.º Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante a lei e 
nos termos da mesma, e têm direito, sem qualquer discriminação, a igual protecção e benefício da 
lei. 
N.º 2. Os Estados Partes proíbem toda a discriminação com base na deficiência e garantem às 
pessoas com deficiência uma protecção jurídica igual e eficaz contra a discriminação de toda a 
espécie. N.º 3. No sentido de promover a igualdade e de eliminar a discriminação, os Estados 
Partes tomam todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilização de adaptações 
razoáveis. N.º 4. As medidas específicas necessárias para acelerar ou conseguir uma igualdade 
de facto das pessoas com deficiência não são consideradas como um acto de discriminação nos 
termos da presente Convenção. 
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ONU. Nos termos da Resolução 60/251 da Assembleia Geral das Nações Unidas, o 
Conselho foi incumbido de “Implementar uma revisão periódica universal, com base 
em informação objectiva e credível, no que se refere ao cumprimento por parte de 
cada Estado dos seus compromissos e obrigações no âmbito dos direitos humanos, 
de modo a assegurar a universalidade da cobertura e a igualdade de tratamento em 
todos os Estados”. 
 
No contexto da UPR, as ONG assumem um papel importante quer através da sua 
participação nos debates de âmbito nacional e na preparação dos relatórios 
nacionais, quer pelo facto de transmitirem informação passível de ser adicionada ao 
relatório de “outras partes interessadas” e que também é tido em conta no processo 
da revisão. Além disso, podem incentivar os Governos defensores dos direitos 
humanos a levantar questões específicas durante este processo.  
 
A informação fornecida pelas ONG poderá ser referida por qualquer um dos Estados 
participantes no debate interactivo durante o processo de revisão na assembleia do 
Grupo de Trabalho. As ONG poderão também participar das sessões do Grupo de 
Trabalho da UPR, podendo fazer declarações aquando da realização da sessão 
ordinária do Conselho dos Direitos Humanos, no momento em que são analisados 
os resultados das revisões dos respectivos Estados. 
 
Referenciais utilizados para esta secção 
 
Excertos das partes relevantes da análise dos relatórios periódicos nacionais 
apresentados aos Comités CEDAW, ICERD, CDC e CDH. 
 
Technical guidelines for the submission of stakeholders (2009), Gabinete do Alto-
Comissário para os Direitos Humanos. 
 
The Universal Periodic Review handbook (2009), Delegação da FIDH nas Nações 
Unidas. 
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2 CONTEXTO: ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA LEGISLAÇÃO EUROPEIA 
ANTI-DISCRIMINAÇÃO  

 
O objectivo expresso da Directiva sobre Igualdade Racial (2000/43/CE) e da 
Directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego (2000/78/CE) é o de 
“estabelecer um quadro jurídico para o combate à discriminação [baseada em 
motivos de origem racial ou étnica, deficiência, religião ou crença, idade ou 
orientação sexual] com vista a pôr em prática nos Estados-Membros, o princípio da 
igualdade de tratamento”. As directivas que aplicam o princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres (2006/54/CE – a directiva reformulada – 
relativa ao emprego e à actividade profissional; 2004/113/CE – relativa ao 
acesso a bens e serviços e seu fornecimento) têm sensivelmente o mesmo 
objectivo. Portanto, consideradas no seu conjunto, as directivas anti-discriminação 
da UE determinam:  
 
• um nível mínimo de protecção contra a discriminação a ser contemplado nas 

leis de cada país; e  
• obrigações mínimas para que os Estados-Membros procedam à aplicação de 

disposições e de mecanismos a fim de implementar e executar as referidas leis, 
bem como promovam e fomentem a igualdade de tratamento. 

 
Encontram-se, abaixo, resumidas as principais disposições constantes da directiva 
sobre Igualdade Racial e da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego. 
Tal não é uma declaração de direito definitiva, embora tenham sido dinamizados 
todos os esforços com vista à sua exactidão na data de publicação do presente 
documento (Maio de 2012), a legislação relativa à não discriminação está 
constantemente a evoluir. Esta síntese, assim, contextualiza as principais secções 
do presente manual. 
 
2.1 Definições de discriminação 
 
As directivas supra citadas (nos termos do Artigo 2.º) proíbem a discriminação 
directa e indirecta por motivos de origem racial ou étnica (Directiva 2000/43/CE) e 
de deficiência, religião ou crença, idade e orientação sexual (Directiva 2000/78/CE), 
os quais são, no seu todo, referidos neste capítulo do manual como ”a matéria 
protegida”. 
 
2.1.1 Discriminação directa  
 
A discriminação directa, nos termos da alínea a), n.º 2 do Artigo 2.º, ocorre sempre 
que uma pessoa (B) seja objecto de tratamento menos favorável do que aquele 
que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra pessoa (C) em situação 
comparável, no que respeita a qualquer uma das áreas da matéria protegida.  
 
• A não ser as excepções específicas de discriminação em razão da idade, não 

existe qualquer outra justificação para a prática da discriminação directa. 
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• A razão ou intenção do autor do acto discriminatório (A) é irrelevante pois a 
questão reside em saber se a pessoa B foi objecto de tratamento menos 
favorável. 

• A expressão «tratamento menos favorável» pode incluir rejeição, recusa, 
exclusão, oferta de termos e condições menos favoráveis ou de um serviço 
inferior, ou ser privado da possibilidade de escolha ou de uma oportunidade. 

• Para determinar a existência de discriminação directa é necessário identificar 
um elemento de comparação real ou hipotético (C) cujas respectivas 
circunstâncias sejam as mesmas ou semelhantes, mas que seja, tenha sido ou 
possa vir a ser objecto de um tratamento mais favorável do que a pessoa B. 

• Não é necessário que a matéria protegida relevante se aplique à pessoa (B) 
que é objecto de tratamento menos favorável. De forma certa ou errada, a 
pessoa B pode ser vista como uma pessoa à qual essa matéria se aplica 
(«discriminação por percepção»), ou poderá ser associada com alguém a quem 
essa matéria se aplica, ou ser julgada como sendo uma pessoa à qual essa 
matéria se aplica («discriminação por associação»).14  

• Dar a conhecer, por qualquer via, uma intenção de tratar alguém de forma 
menos favorável no que se refere a quaisquer das áreas da matéria protegida 
representa uma discriminação directa.15 

 
2.1.2 Discriminação indirecta  
 
A discriminação indirecta, nos termos da alínea b), n.º 2 do Artigo 2.º, ocorre 
quando uma disposição, um critério ou uma prática de teor aparentemente neutro, 
seja passível de colocar as pessoas às quais se aplica uma das áreas da matéria 
protegida, numa situação particularmente desvantajosa em comparação com 
outras pessoas, salvo se tal disposição, critério ou prática forem objectivamente 
justificados. Para que se considerem objectivamente justificados, a disposição, o 
critério ou a prática deverão ter uma finalidade legítima e deverão constituir um 
meio adequado e necessário para atingir essa finalidade.  
 
• A disposição, o critério ou a prática deverão parecer «neutros» em relação a 

toda a matéria protegida (por exemplo, ter mais do que uma determinada altura 
ou residir numa dada zona há mais de dois anos); quando exista uma 
referência explícita a, ou vise, uma das áreas da matéria protegida (por 
exemplo, ser de “raça” branca) é passível de ser considerado um acto de 
discriminação directa. 

• A disposição, o critério ou a prática pode constituir um requisito formal, tal 
como um critério para um emprego ou para admissão numa escola ou 
universidade. Poderá ser um procedimento aprovado, como por exemplo os 
critérios definidos para selecção para despedimento, ou uma regra ou prática 
informal, tal como o recrutamento por passa-a-palavra. 

                                                 
14  Coleman v Attridge Law and Steve Law, processo C-303/06, 17 de Julho de 2008.  
15  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV, processo 

C-54/07, 10 de Julho de 2008. 
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• Nalguns casos, a desvantagem será óbvia e incontestável. Por exemplo, um 
código de vestuário que proíba o uso de chapéus ou adornos de cabeça iria 
colocar em desvantagem as mulheres muçulmanas e os homens siques, ou o 
requisito de possuir uma experiência de cinco anos de trabalho iria colocar em 
desvantagem os candidatos mais jovens. 

• Noutros casos, poderá ser necessário recolher alguns dados para mostrar a 
desvantagem. Como, por exemplo, conseguir evidenciar que o facto de se 
seleccionar, em primeiro lugar, os trabalhadores em regime de tempo parcial 
para efeitos de despedimento irá colocar em desvantagem as mulheres 
trabalhadoras, dependerá da comprovação de que existe mais mulheres do 
que homens a trabalhar em regime de tempo parcial, e de que não há menos 
homens do que mulheres a trabalhar em regime de tempo inteiro; e 

• Uma disposição, um critério ou uma prática poderá ser objectivamente 
justificado numa dada situação e não ser objectivamente justificado numa outra 
situação.  

 
O teste de proporcionalidade16 exigido pelas directivas (a disposição, o critério ou a 
prática escolhidos pelo alegado autor do acto discriminatório constituem meios 
adequados e necessários para atingir uma finalidade legítima?) deve ser aplicado a 
cada caso. Por exemplo, um requisito de emprego que implique ter carta de 
condução há, pelo menos, três anos irá provavelmente colocar em desvantagem 
pessoas com determinadas deficiências e, no caso de algumas sociedades, as 
mulheres. Se o posto de trabalho for de motorista a tempo inteiro, então esse 
requisito ver-se-á justificado. Mas se o posto de trabalho envolver a condução 
apenas ocasionalmente, por exemplo, para realizar inspecções ou participar em 
reuniões numa outra localidade, muito embora o requisito da carta de condução 
possa ter uma finalidade legítima (por exemplo, para que a pessoa possa estar 
presente em diferentes locais) aquele poderá não constituir um meio adequado e 
necessário para alcançar a referida finalidade; poderão existir outras medidas de 
carácter menos discriminatório, que impliquem um encargo adicional reduzido para a 
entidade empregadora. 
 
2.1.3 Assédio 
 
As directivas supra citadas (nos termos do n.º 3 do Artigo 2.º) prevêem igualmente 
que o assédio é uma forma de discriminação, sempre que se verifique um 
comportamento indesejado, relacionado com qualquer uma das áreas da matéria 
protegida, com o objectivo ou o efeito de violar a dignidade da pessoa (B) e de criar 
um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo.  
 
• Para determinar a ocorrência de assédio, não é necessário identificar um 

elemento de comparação. 

                                                 
16  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor, processo C-167/97 [1999]; 

Bilka-Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz processo C-170/84 [1986]. 
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• O termo «indesejado» significa essencialmente o mesmo que «mal acolhido» 
ou «não solicitado». 

• Uma conduta indesejada pode incluir qualquer tipo de comportamento, 
nomeadamente, através de comunicação verbal ou escrita abusiva, imagens, 
graffiti, gestos físicos, expressões faciais, mimetismo, piadas ou brincadeiras 
de mau gosto, ou contacto físico. 

• Um incidente que seja suficientemente grave poderá ser considerado assédio.  
• A conduta será relacionada com uma matéria protegida se esta se aplicar à 

pessoa B ou se houver qualquer ligação com a matéria protegida. A pessoa B 
pode ser assediada por ser erroneamente vista como alguém a quem uma 
dessas matérias se aplica, ou por associação com alguém a quem tal seja 
aplicável, como por exemplo um membro da família ou amigo, ou ainda pelo 
facto de a pessoa B ser conhecida por apoiar aqueles a quem essas matérias 
se aplicam. 

• Se a pessoa (A) assumir um comportamento indesejado com a intenção de 
violar a dignidade da pessoa B e criar um ambiente intimidante, hostil, 
degradante, humilhante ou ofensivo, esse comportamento é pois considerado 
assédio independentemente dos seus reais efeitos para a pessoa B. 

• Mesmo que a pessoa A não tenha tido tal intenção, o seu comportamento 
indesejável será considerado assédio se efectivamente tiver produzido esse 
efeito. Para determinar se uma conduta produz ou não esse efeito, um tribunal 
irá provavelmente considerar a percepção da pessoa B e outras circunstâncias 
relevantes. 

 
2.1.4 Instrução para discriminar  
 
As directivas supra citadas (nos termos do n.º 4 do Artigo 2.º) definem que uma 
instrução no sentido de discriminar relativamente a qualquer uma das áreas da 
matéria protegida é uma forma de discriminação. 
 
• Poderá ser uma instrução para discriminar directamente, por exemplo, rejeitar 

ou excluir qualquer pessoa à qual se aplique um motivo específico da matéria 
protegida; ou poderá ser uma instrução para discriminar indirectamente, por 
exemplo, através da aplicação de um critério que colocaria em desvantagem as 
pessoas às quais se aplique um motivo específico da matéria protegida. 

• Poderá tratar-se de uma instrução dada a uma pessoa numa organização, ou 
por uma organização a outra, em que normalmente seja de esperar que a 
última cumpra as instruções da primeira, por exemplo, no caso de uma 
entidade empregadora que instrua uma agência de recrutamento no sentido de 
não encaminhar pessoas de uma determinada origem étnica. 

• Se a pessoa cumprir uma instrução de natureza discriminatória, considerar-se-
á provavelmente como estando a incorrer num acto dito de discriminação. 

• Se a pessoa se recusar a cumprir uma instrução de natureza discriminatória e, 
consequentemente, for submetida a um tratamento menos favorável, poderá 
ser apresentada contra a entidade empregadora uma queixa de discriminação 
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directa baseada no motivo constante da matéria protegida e que foi objecto da 
instrução discriminatória. 

 
2.1.5 Vitimização 
 
As directivas supra citadas não definem a vitimização como uma forma de 
discriminação. Mas impõem (nos termos do Artigo 9.º da Directiva 2000/43/CE e do 
Artigo 11.º da Directiva 2000/78/CE) que os Estados-Membros introduzam nos seus 
sistemas legais as medidas «necessárias para proteger os indivíduos contra formas 
de tratamento desfavoráveis ou consequências desfavoráveis» que surjam da 
reacção a uma queixa ou a uma acção destinada a exigir a conformidade com o 
disposto nas directivas ou na legislação nacional anti-discriminação. A fim de 
cumprir esta exigência, muitos Estados-Membros colocam a vitimização a par com 
outros actos proibidos.  
 
• Nos países onde a vitimização é considerada uma conduta proibida, o acto de 

apresentar uma queixa, ou de intentar, ou de apoiar uma acção destinada a 
fazer cumprir as directivas ou a legislação nacional anti-discriminação é 
frequentemente referido como um «acto protegido». 

• O acto protegido poderá ser praticado por qualquer pessoa e não apenas pela 
pessoa que apresenta a queixa ou que instaura a acção, podendo ser também 
realizado por uma pessoa que esteja receptiva a fornecer provas ou a apoiar o 
caso da vítima em tribunal. 

• Do mesmo modo, a vitimização pode ser praticada por qualquer pessoa e não 
apenas pela entidade empregadora ou prestadora de serviços contra a qual é 
apresentada uma queixa, mas também, por exemplo, por um potencial 
empregador.  

• Não há necessidade de identificar um elemento de comparação para 
demonstrar que uma pessoa foi submetida a um tratamento desfavorável em 
consequência de um acto protegido. 

• A vitimização pode ocorrer quando cessa a relação a que respeita o acto 
protegido, por exemplo, no caso de uma pessoa a quem, pelo facto de ter 
apresentado queixa de discriminação num emprego anterior, seja negada uma 
carta de recomendação pela antiga entidade empregadora ou seja recusado o 
recrutamento por parte de uma nova entidade empregadora.17  

 
Se os Estados-Membros não incluírem a vitimização nos actos proibidos, deverão 
pois adoptar outros meios ao nível dos procedimentos legais e do direito nacional a 
fim de garantir a protecção exigida. 
 
2.2 Âmbito de aplicação material das Directivas 
 
A Directiva 2000/78/CE (nos termos do Artigo 3.º) proíbe a discriminação nos 
seguintes domínios: 

                                                 
17  Coote v Granada, processo C-185/1997, 22 de Setembro de 1998. 
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• Acesso ao emprego, ao trabalho independente e à actividade profissional 
(incluindo a promoção); 

• Acesso a formação e orientação profissional; 
• Condições de emprego e de trabalho, incluindo o despedimento e a 

remuneração; 
• Filiação e participação em organizações sindicais de trabalhadores, entidades 

patronais ou outras associações profissionais. 
 
A Directiva 2000/43/CE (nos termos do Artigo 3.º) institui uma protecção muito mais 
ampla contra a discriminação e aplica-se ao seguinte: 
 
• Acesso ao emprego, ao trabalho independente e à actividade profissional 

(incluindo a promoção); 
• Acesso a formação e orientação profissional; 
• Condições de emprego e de trabalho, incluindo o despedimento e a 

remuneração; 
• Filiação e participação em organizações sindicais de trabalhadores, entidades 

patronais ou outras associações profissionais; 
• Educação; 
• Protecção social, incluindo segurança social e serviços de saúde; 
• Regalias sociais; e 
• Acesso a e fornecimento de bens e serviços disponibilizados ao público, 

incluindo a habitação. 
 
A directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego tem um âmbito de aplicação 
material bastante mais limitado, visto cingir-se ao domínio do emprego. 
 
2.3 Âmbito de aplicação pessoal das Directivas 
 
As directivas supra citadas proíbem a discriminação por pessoas singulares ou por 
pessoas colectivas, e tanto no sector público como no sector privado. Isto significa 
que uma pessoa, que seja proprietária de uma empresa, tem a mesma 
responsabilidade de não discriminar, com base em qualquer um dos motivos 
constantes da matéria protegida, que uma organização privada de maior dimensão, 
um município ou um departamento governamental. Estas directivas protegem os 
indivíduos, isto é, as pessoas singulares, contra a discriminação. Adicionalmente, a 
Directiva 2000/43/CE (nos termos do seu Considerando 16) prevê que, sempre que 
adequado e de acordo com as tradições e práticas nacionais, a protecção contra a 
discriminação seja igualmente aplicável às organizações com estatuto de pessoa 
colectiva, quando estas sofram discriminação com base na origem racial ou étnica 
dos seus membros.  
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Nacionalidade 
 
As directivas supra citadas conferem protecção a qualquer pessoa que se encontre 
num Estado-Membro contra a discriminação com base em qualquer uma das áreas 
da matéria protegida, independentemente da nacionalidade da pessoa. Por 
conseguinte, por exemplo, a uma pessoa de nacionalidade ucraniana ou chinesa 
que na Hungria fosse alvo de discriminação por qualquer um dos motivos constantes 
da matéria protegida, seria conferida uma protecção ao abrigo das disposições 
referidas, exactamente, do mesmo modo que a um cidadão de nacionalidade 
húngara que no seu país fosse alvo de uma tal discriminação.  
 
Essas directivas (nos termos do n.º 2 do Artigo 3.º) excluem especificamente a 
protecção contra a discriminação em razão da nacionalidade no que diz respeito a 
aspectos inerentes ao controlo da imigração. A maior parte dos Estados-Membros 
inclui efectivamente a nacionalidade no âmbito da matéria protegida pela sua 
legislação nacional.  
 
O facto de a nacionalidade ser excluída pelas directivas supra citadas permite que 
os Estados-Membros apliquem excepções relativamente à nacionalidade que, de 
outro modo, não poderiam ser aplicadas à matéria protegida ao abrigo das referidas 
directivas. Diferente das directivas anti-discriminação é o direito à livre circulação na 
União Europeia, consagrado na legislação comunitária, dos cidadãos dos Estados-
Membros, o que confere àqueles e às suas famílias alguma protecção contra a 
discriminação em razão da nacionalidade (por exemplo, a Directiva 2004/38/CE de 
29 de Abril de 2004 relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos 
da União e dos membros das suas famílias no território dos Estados-Membros).  
 
Outros instrumentos do direito comunitário (por exemplo, a Directiva 2003/109/CE ou 
a Directiva 2003/86/CE) prevêem direitos de igualdade específicos para cidadãos de 
países terceiros, e suas respectivas famílias, que residam e trabalhem em Estados-
Membros da UE. 
 
2.4 Acção positiva  
 
As Directivas (nos termos do Artigo 5.º da Directiva sobre Igualdade Racial e do 
Artigo 7.º da Directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) reconhecem que, 
para alcançar a plena igualdade na vida prática, será necessário mais do que 
apenas proibir actuais ou futuros actos de discriminação. Como tal, as directivas 
acima citadas, autorizam a implementação de medidas destinadas a compensar ou 
a prevenir situações, passadas ou presentes, de desvantagem que se relacionem 
com qualquer uma das áreas da matéria protegida.  
 
• Tais desvantagens podem ser identificadas, por exemplo, por 

desproporcionalidade na falta de acesso a emprego ou a serviços públicos ou 
privados, baixos níveis de participação no emprego, ou aspectos da vida civil 
ou outros relacionados com necessidades especiais. 
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• Está implícito que as medidas de acção positiva deverão ser proporcionais, isto 
é, adequadas e necessárias para atingir o seu objectivo – evitar ou compensar 
uma desvantagem em particular do grupo abrangido – não devendo 
desproporcionalmente colocar outros em desvantagem. 

• As medidas de acção positiva deverão, portanto, ser limitadas no tempo e 
objecto de uma reavaliação periódica a fim de determinar se mantêm a sua 
proporcionalidade. 

 
2.5 Adaptações razoáveis para pessoas com deficiência 
 
Para garantir o respeito pelo princípio da igualdade relativamente a pessoas com 
deficiência, a Directiva 2000/78/CE (nos termos do Artigo 5.º) exige que as entidades 
patronais tomem as medidas adequadas — em função das necessidades existentes 
numa situação concreta— a fim de permitir que uma pessoa com deficiência tenha 
acesso a um emprego, o possa exercer e nele progredir, ou para que lhe seja 
ministrada formação, excepto se essas medidas implicarem «encargos 
desproporcionados» para a entidade patronal.  
 
A entidade patronal deverá avaliar se tem capacidade para tomar as medidas 
adequadas, no caso de uma pessoa com deficiência que se encontre em 
desvantagem em relação a um emprego ou a uma formação, por força de uma 
disposição, um critério ou uma prática, devido às suas características físicas ou à 
ausência de meios auxiliares apropriados. 
 
• A directiva supra citada (nos termos da alínea b) (ii) do n.º 2 do Artigo 2.º) 

destaca a relação existente entre o dever de proporcionar adaptações 
razoáveis no caso em que uma pessoa com deficiência esteja, ou possa vir a 
estar, em desvantagem em resultado de uma disposição, um critério ou uma 
prática, e a necessidade de evitar a discriminação indirecta por motivos de 
deficiência. Nos casos em que a entidade patronal esteja apta a proporcionar 
adaptações razoáveis, ser-lhe-á difícil justificar objectivamente tal disposição, 
critério ou prática. 

• A entidade patronal não poderá alegar que os encargos, incluindo os de cariz 
financeiro, decorrentes da adaptação razoável para uma pessoa com 
deficiência, são «desproporcionados» se for disponibilizado um financiamento 
ou outro tipo de concessão para ajudar os empregadores que estão nessas 
circunstâncias. 

 
Exemplos de adaptações razoáveis: 
 
• Após um acidente de trabalho, um operário fica incapacitado de prosseguir com 

o seu trabalho manual e nesse caso, o empregador poderia proporcionar-lhe 
formação adequada e transferi-lo para um trabalho no escritório; 

• Um utilizador de cadeira-de-rodas responde a um anúncio para assistente 
administrativo. O endereço é no 4.° andar. Caso o empregador disponha de 
instalações em vários pisos, incluindo no rés-do-chão, aquele poderá fazer as 
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devidas diligências no sentido de o trabalho do assistente administrativo poder 
ser executado no escritório do rés-do-chão e transferir um outro funcionário, que 
seja capaz de subir as escadas, para o 4.º andar. Se, porém, o empregador tiver 
as suas instalações somente no 4.° andar e não houver elevador, poderão não 
existir medidas razoáveis (sem encargos desproporcionados) que o empregador 
possa tomar a fim de permitir a essa pessoa efectuar o seu trabalho; e 

• Para permitir que uma pessoa invisual, que se desloca com a ajuda de um cão-
guia, possa chegar ao trabalho mais facilmente, não advirá, na maioria dos 
casos, um encargo desproporcional para o empregador se este lhe alterar o 
horário de trabalho de forma evitar a sua deslocação nas horas de ponta. 

 
2.6 Excepções à proibição de discriminação nas Directivas 
 
Uma vez que o objectivo das directivas referidas é o de proporcionar um 
enquadramento legal para o combate à discriminação, estas permitem apenas a 
discriminação em circunstâncias excepcionais e muito limitadas, somente se forem 
preenchidos determinados requisitos. 
 
2.6.1 Requisito genuíno para o exercício da actividade profissional 
 
No que respeita a toda a matéria protegida, as directivas (nos termos do Artigo 4.º 
da Directiva sobre Igualdade Racial e do n.º 1 do Artigo 4.º da Directiva sobre 
Igualdade de Tratamento no Emprego) permitem a discriminação como uma 
excepção no sentido de satisfazer um requisito genuíno para o exercício da 
profissão («genuine occupation requirement »- GOR). Esta excepção permite à 
entidade empregadora discriminar com base numa das áreas da matéria protegida, 
seleccionando uma pessoa para um determinado posto de trabalho em que, devido 
à natureza do trabalho envolvido ou ao contexto em que este deva ser executado, o 
facto de a pessoa ter uma determinada característica relacionada com a matéria 
protegida constitua um «requisito genuíno para o exercício da profissão». Isto desde 
que o objectivo seja legítimo e que o requisito seja proporcional. Por exemplo, 
um realizador de cinema poderia exercer uma discriminação baseada na origem 
racial ou étnica se o facto de ser de “raça” negra constituir um requisito genuíno e 
determinante para que um actor possa interpretar o papel de Nelson Mandela num 
filme.   
 
A directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego (nos termos do n.º 2 do 
Artigo 4.º) permite que as igrejas e outras organizações cuja ética seja baseada na 
religião ou em convicções possam exercer uma discriminação por motivos de 
religião ou crença, sempre que, pela natureza da actividade ou pelo contexto em que 
a mesma é executada, a religião ou as convicções de uma pessoa constituam um 
requisito profissional essencial, legítimo e justificado no âmbito da ética da 
organização. Esta directiva permite igualmente que as igrejas e outras organizações 
cuja ética seja baseada na religião ou em convicções exijam das/os trabalhadoras/es 
uma atitude de lealdade para com a ética da organização. 
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Um empregador que demonstre que, para efeitos de um determinado posto de 
trabalho, pode aplicar um GOR em conformidade com uma excepção à proibição de 
discriminação numa das áreas da matéria protegida, por exemplo religião, não 
poderá exercer qualquer outro tipo de discriminação, por exemplo baseada na 
orientação sexual, a menos que um segundo GOR, distinto do primeiro, se aplique 
igualmente ao trabalho em questão. 
 
Os pressupostos há muito estabelecidos acerca do tipo de pessoa pretendida para 
efectuar um trabalho específico poderão não corresponder a um requisito genuíno 
para o exercício da profissão. Por exemplo, é provável que um empregador não 
consiga justificar que, para trabalhar como recepcionista, uma pessoa deva ser «jovem 
e dinâmica»; como tal, esse requisito será provavelmente considerado como 
discriminatório em razão da idade e da deficiência.  
 
2.6.2 Diferenças de tratamento com base na idade  
 
Ao abrigo da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego (nos termos do 
n.º 1 do Artigo 6.º) a legislação nacional dos Estados-Membros poderá permitir a 
discriminação com base na idade se o tratamento diferenciado for 
objectivamente e razoavelmente justificado por uma finalidade legítima 
(incluindo objectivos legítimos de política de emprego, do mercado de trabalho e de 
formação profissional), desde que os meios para atingir essa finalidade sejam 
necessários e apropriados.  
A directiva supra citada refere que o tratamento diferenciado em razão da idade 
pode incluir o seguinte: 
 
• o estabelecimento de condições especiais de acesso ao emprego e à formação 

profissional, bem como de emprego e de trabalho, nomeadamente condições de 
despedimento e remuneração, para as pessoas jovens, para os trabalhadores 
mais velhos e para pessoas que são cuidadoras informais, a fim de garantir a sua 
protecção ou de favorecer a sua inserção vocacional/profissional;  

• a fixação de condições mínimas de idade, de experiência profissional ou de 
antiguidade para acesso ao emprego ou a determinadas regalias associadas ao 
emprego; 

• a fixação de uma idade máxima de contratação, com base na formação exigida 
para o posto de trabalho em questão ou na necessidade de um período razoável 
de actividade profissional antes da reforma. 
 

A maioria dos Estados-Membros dispõe de legislação nacional relativa ao emprego, 
na qual se encontram contempladas algumas disposições relacionadas com a idade.  
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Cada vez mais, os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia têm 
vindo a ser questionados sobre se tais disposições poderão ser justificadas em 
virtude do n.º 1 do Artigo 6.º.18 
 
A directiva referida (nos termos do n.º 2 do Artigo 6.º) prevê que a fixação de idades 
para adesão ou direito a prestações de reforma ou de invalidez, ou a utilização de 
critérios de idade nos cálculos actuariais, não constituirão actos de discriminação em 
razão da idade, desde que tal não se traduza em discriminação baseada no sexo. 
 
2.6.3 Outras excepções ou exclusões   
 
A directiva sobre a Igualdade de Tratamento no Emprego (nos termos do n.º 4 do 
Artigo 3.º) permite que as legislações nacionais dos Estados-Membros excluam a 
protecção contra a discriminação, a ser exercida pelas forças armadas, por motivos 
de deficiência ou de idade.  
 
A directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego (nos termos do n.º 3 do 
Artigo 3.º) determina que as disposições da referida directiva não sejam aplicáveis a 
pagamentos da segurança social ou a outros benefícios estatais.   
 
A directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego (nos termos do n.º 5 do 
Artigo 2.º) declara que a mesma não afecta as medidas previstas na legislação 
nacional que, numa sociedade democrática, sejam necessárias para fins de 
segurança pública, manutenção da ordem e prevenção das infracções penais, bem 
como de protecção da saúde e salvaguarda dos direitos e liberdades de terceiros. 
De igual modo, a referida directiva é aplicável sem prejuízo das legislações 
nacionais relativas à idade de reforma, bem como ao estado civil e aos benefícios 
dele decorrentes (Considerando 22). 
 
2.7 Defesa dos direitos: acesso à justiça 
 
Em cada um dos Estados-Membros deverão ser assegurados os mecanismos 
necessários para que todas as pessoas que se considerem lesadas pela não 
aplicação do disposto nas directivas supra citadas possam recorrer a processos 
judiciais e/ou administrativos, a fim de exigir o cumprimento das obrigações que 
daquelas decorrem, mesmo depois de extinta a relação contratual no âmbito da qual 
a discriminação tenha alegadamente ocorrido (Artigo 7.º da Directiva 2000/43/CE; 
Artigo 9.º da Directiva 2000/78/CE). Ambas as directivas prevêem que as 
associações e organizações, com um interesse legítimo em garantir a sua 
conformidade, possam apoiar as vítimas de discriminação ou intentar acções 
judiciais em seu nome (mediante o consentimento daquelas). Os critérios que 

                                                 
18  V., por exemplo, Palacios de la Villa processo C-411/05  [2007] Colect., p. I-8531, The 

Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of 
State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, processo  C-388/07, 5 de Março de 2009; 
Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co LG, processo C-555/07, 19 de Janeiro de 2010. 
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definem quais as organizações que possuem um «interesse legítimo» são 
estabelecidos pela legislação nacional.  
 
2.8 Inversão do ónus da prova 
 
As directivas (nos termos do Artigo 8.º da directiva sobre Igualdade Racial e do 
Artigo 10.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) estipulam as 
condições em que o ónus da prova, no âmbito de processos cíveis ou 
administrativos em matéria de discriminação, será transferido da parte demandante 
para a parte requerida.  
 
• Se a parte demandante (ou qualquer pessoa em sua representação) 

apresentar factos a partir dos quais o tribunal ou outra autoridade competente 
possa deduzir que a discriminação (directa ou indirecta) esteve na origem do 
tratamento dado pela parte requerida à parte demandante, então o tribunal ou 
outra autoridade competente irá solicitar uma explicação à parte requerida. A 
menos que a parte requerida possa fazer prova de que não houve qualquer 
tipo de discriminação no tratamento conferido à parte demandante, o tribunal 
ou outra autoridade competente para o efeito deverá declarar procedente a 
pretensão da parte demandante; e  

• Se, pelo contrário, a parte demandante não reunir elementos suficientes para 
se constituir uma presunção de discriminação, o tribunal ou outro organismo 
competente deverá negar provimento à sua pretensão. 

 
A inversão do ónus da prova nunca se aplica no âmbito de processos penais, 
mesmo que a acção judicial se relacione com alegados actos de discriminação ou de 
assédio. Nalguns Estados-Membros, a referida inversão do ónus da prova também 
não será aplicável a processos de investigação.  
 
2.9 Sanções  
 
Ao proceder à transposição das directivas (Artigo 15.º da directiva sobre Igualdade 
Racial; Artigo 17.º sobre Igualdade de Tratamento no Emprego), os Estados-
Membros deverão assegurar a existência e a aplicação de sanções a título de 
infracção da sua legislação nacional anti-discriminação. As sanções por 
discriminação deverão ser «eficazes, proporcionais e dissuasivas», isto é, devem 
proporcionar a reparação pessoal adequada dos danos causados às vítimas e 
dissuadir, tanto o requerido no processo em questão como outros, de futuramente 
praticarem actos de discriminação comparáveis. As sanções podem incluir o 
pagamento de indemnizações, para as quais não podem ser impostos limites 
máximos.  
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2.10 Sensibilização, divulgação de informação e envolvimento da sociedade 
civil 

 
As directivas que têm vindo a ser referidas reconhecem que a adopção de leis 
nacionais que visem combater a discriminação e promover a igualdade de 
tratamento é apenas um primeiro passo. Por conseguinte, os Estados-Membros têm 
não só o dever de levar a cabo acções de sensibilização e promover uma mais 
ampla compreensão e adopção do princípio da igualdade de tratamento por toda a 
sociedade civil, como também de fomentar o envolvimento das ONG e os outros 
parceiros sociais para esse mesmo efeito. Os Estados-Membros deverão ainda 
garantir que as leis, normas e acordos que regulamentam as actividades no âmbito 
das directivas supra citadas não entram em conflito com o princípio da igualdade de 
tratamento. 
 
• Os Estados-Membros (nos termos do Artigo 10.º da directiva sobre Igualdade 

Racial e do Artigo 12.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) 
deverão certificar-se de que são levadas ao conhecimento da sociedade civil 
todas e quaisquer leis já promulgadas no domínio da igualdade de tratamento e 
da não discriminação, bem como quaisquer outras medidas novas que sejam 
adoptadas com o intuito de harmonizar a sua legislação com o disposto dessas 
directivas. Isto deverá ser feito «por todos os meios adequados e em todo o 
seu território». Tal significa que a informação deverá ser disponibilizada a todas 
as comunidades, sendo expressa por formatos acessíveis e compreensíveis 
para todos os grupos da sociedade civil, sendo adaptada para abranger 
pessoas com diferentes deficiências e necessidades linguísticas e/ou 
comunicacionais. 

• Os Estados-Membros (nos termos do Artigo 12.º da directiva sobre Igualdade 
Racial e do Artigo 14.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) 
deverão «incentivar o diálogo» com as ONG que possuem um interesse 
legítimo em contribuir para o combate à discriminação em qualquer uma das 
áreas da matéria protegida (conforme definida pela leis nacionais). O referido 
diálogo deverá ser algo mais do que meramente simbólico, realizando-se com 
regularidade. Este dever que incumbe aos Estados-Membros proporciona às 
ONG uma oportunidade crucial para obter melhorias ao nível das medidas que 
são tomadas pelos seus Governos com o intuito de cumprir as directivas. 

• Os Estados-Membros (nos termos do Artigo 11.º da directiva sobre Igualdade 
Racial e do Artigo 13.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) 
deverão igualmente fomentar o diálogo social entre os dois lados da indústria, 
com vista à promoção da igualdade de tratamento. Tal poderá ser feito, 
designadamente, através da monitorização das práticas no local de trabalho, 
de convenções colectivas, de códigos de conduta e regulamentos, bem como 
da investigação e do intercâmbio de experiências e boas práticas. Sempre que 
compatível com as respectivas tradições e práticas nacionais, os Estados-
Membros deverão incentivar os acordos de negociação colectiva que 
estabeleçam normas anti-discriminação sendo respeitados os requisitos 
mínimos contidos nas directivas supra citadas e nas legislações nacionais. 
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• Os Estados-Membros (nos termos do Artigo 14.º da directiva sobre Igualdade 
Racial e do Artigo 16.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no Emprego) 
deverão dar prioridade às leis nacionais que aplicam o disposto nas directivas 
em relação a outras leis e regulamentos, abolindo todas aquelas que se 
oponham ao princípio da igualdade de tratamento. Para garantir uma 
abordagem coerente no domínio da igualdade e da não discriminação, os 
Estados-Membros devem ainda assegurar-se de que poderão ser modificadas, 
ou declaradas nulas e sem efeito, as disposições contrárias ao princípio da 
igualdade de tratamento que figurem nos contratos ou nas convenções 
colectivas, nos regulamentos internos das empresas, bem como nos estatutos 
das associações profissionais e nas organizações do patronato e dos 
trabalhadores. 

 
2.11 Órgãos para a Igualdade  
 
A directiva sobre Igualdade Racial (nos termos do Artigo 13.º) estabelece que cada 
um dos Estados-Membros deverá designar um ou mais órgãos para a promoção da 
igualdade de tratamento entre todas as pessoas, sem qualquer discriminação por 
motivo de origem “racial” ou étnica. Esses órgãos podem estar integrados em 
instituições que sejam responsáveis, a nível nacional, pela defesa dos direitos 
humanos ou pela salvaguarda dos direitos individuais. Os Estados-Membros criaram 
diversos tipos de órgãos, aos quais foram atribuídas diferentes funções. Aquela 
directiva define as competências mínimas desses órgãos, nomeadamente: 
proporcionar uma assistência independente às vítimas de discriminação; realizar 
inquéritos e estudos independentes; e publicar relatórios independentes e formular 
recomendações sobre questões relacionadas com a discriminação. 
 
Não existe qualquer obrigação, ao abrigo da directiva sobre Igualdade de 
Tratamento no Emprego, de designar um órgão nacional. No entanto, em muitos dos 
Estados-Membros, os órgãos para a promoção da igualdade abrangem, no âmbito 
da sua legislação nacional, domínios mais vastos da discriminação incluindo aquela 
que é baseada no género.19  
 
2.12 Relatórios  
 
Os Estados-Membros deverão (nos termos do Artigo 17.º da directiva sobre 
Igualdade Racial e do Artigo 19.º da directiva sobre Igualdade de Tratamento no 
Emprego), a cada cinco anos, comunicar à Comissão Europeia todos os dados 
relativos à sua aplicação de ambas as directivas referidas. A Comissão, ao elaborar 
o seu relatório para o Parlamento Europeu, deverá ter em conta as opiniões da 
Agência dos Direitos Fundamentais, e dos respectivos parceiros sociais, incluindo as 
ONG. O relatório da Comissão deverá ainda apresentar uma avaliação de impacte, 

                                                 
19  Para mais informações, poderá consultar o site da Equinet: http://www.equineteurope.org/. As 

directivas relativas à Igualdade de Género estabelecem um requisito semelhante para a criação de 
um ou mais órgãos especializados nessa área específica.  

http://www.equineteurope.org/
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quer para os homens quer para as mulheres, das medidas implementadas por cada 
Estado-Membro. 
 
Referenciais utilizados para esta secção 
 
Directiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 
origem racial ou étnica. 
 
Directiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na 
actividade profissional.  
 
Handbook on European non-discrimination law (2011) in 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-
HANDBOOK_EN.pdf (também disponível em francês e alemão), publicado 
pela FRA -Agência dos Direitos Fundamentais da UE e pelo Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos. 
 
Publicações da Rede Europeia de Peritos Jurídicos no domínio da não 
discriminação, incluindo a Revisão da Legislação Europeia Anti-discriminação, 
consultar www.non-discrimination.net/publications.  
 
Schiek, D., Waddington, L., and Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:PT:NOT
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONG) NO 
COMBATE À DISCRIMINAÇÃO 

 
Resultados pretendidos com a aprendizagem das/dos participantes: 
 
Sejam capazes de explorar o papel que as ONG podem e devem assumir, 
exercendo a sua influência para obter melhorias e fomentar uma implementação 
eficaz de políticas que promovam a igualdade e o combate à discriminação. 
 
3.1 O que é uma ONG? 
 
Uma ONG é um grupo de âmbito local, nacional ou internacional com uma 
constituição formalmente estabelecida, um objectivo claro e escopo visíveis, e cujo 
órgão dirigente está habilitado para representar os seus membros. É normalmente 
uma organização sem fins lucrativos, não filiada em nenhum Governo ou entidade do 
sector privado, nem em qualquer partido político. Os seus objectivos são, de um 
modo geral, promover o bem-estar através de uma abordagem que visa lidar e/ou 
resolver problemas do foro social e jurídico, procurando ainda desempenhar um papel 
idêntico ao de outras instituições democráticas ao nível do desenvolvimento e do 
progresso da sociedade civil.  
 
3.2 Qual o papel desempenhado por uma ONG no âmbito do combate à 

discriminação?  
 
Ao considerar o contributo que poderão dar para o combate à discriminação, as 
ONG deverão tirar o máximo proveito das atribuições especiais que lhes foram 
conferidas ao abrigo do disposto nos Artigos 7.º e 12.º da Directiva 2000/43/CE do 
Conselho, e nos Artigos 9.º e 14.º da Directiva 2000/78/CE do Conselho.  
As ONG são essenciais para o alcance de objectivos de paz, democracia, boa 
governação, saúde, prosperidade e igualdade num país. O papel desempenhado 
pelas ONG, enquanto instrumentos da sociedade civil na luta contra a discriminação, 
poderá incluir: 
 
• Proporcionar um meio de expressão e de abordagem activa às 

necessidades daquelas/es que são alvo de discriminação; 
• Apoiar as vítimas de discriminação no seu acesso à justiça, nomeadamente 

através da litigação estratégica (acções judiciais estratégicas); 
• Promover a diversidade e a igualdade na sociedade, concretizando acções 

de sensibilização/tomada de consciência; 
• Estabelecer mecanismos capazes de influenciar a tomada de decisões 

(como a advocacia ou advocacy); 
• Colaborar para a transversalidade (mainstreaming) da não discriminação e 

da igualdade de tratamento nas políticas; 
• Incitar as autoridades e as empresas a intervirem na luta contra a 

discriminação;  
• Monitorizar, documentar e denunciar a discriminação; 
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• Manter a igualdade na agenda política e incentivar a mobilização; 
• Defender a adopção de políticas eficazes no domínio da igualdade e da não 

discriminação; 
• Participar, ou dinamizar, na supervisão e avaliação da implementação de 

políticas em matéria de igualdade e não discriminação. 
 
Uma ONG pode: 
 
• trabalhar em parceria com outras ONG na prossecução de objectivos 

comuns; 
• capacitar grupos para que se envolvam em campanhas e se empenhem na 

defesa dos seus próprios interesses, reivindicando e fazendo valer os seus 
direitos; 

• colaborar, quando tal se afigure pertinente, em parceria com os Governos para 
atingir metas e objectivos comuns; 

• trabalhar, se for caso disso, em oposição aos Governos quando estes 
promovam políticas contrárias aos objectivos de fomento da igualdade e da não 
discriminação; 

• prestar um serviço eficiente no âmbito das políticas governamentais, se 
necessário, e quando tal seja viável adoptar estratégias que tenham sido 
objecto de consulta e negociação entre as ONG e o Governo; 

• prestar um serviço eficiente fora do âmbito das políticas governamentais, 
sempre que aplicável, a fim de promover os objectivos das ONG e adoptar, se 
necessário, estratégias que se oponham às políticas governamentais; 

• assegurar a coordenação dos seus próprios serviços e envolver o Governo em 
conversações sobre a coordenação de serviços entre o Governo e as ONG; 

• prestar aos Governos um aconselhamento profissional que tenha sido objecto 
de uma pesquisa validada sobre questões importantes; 

• defender e preconizar a mudança [social] como uma resposta às necessidades; 
• orientar e contribuir significativamente para os processos legislativos e de 

definição de políticas, prestando um aconselhamento devidamente 
fundamentado e informando os políticos, quer do Governo em exercício quer 
da oposição, bem como outras entidades influentes; 

• ser vigilantes como «cães-de-guarda» (watchdogs”) – chamando a atenção 
quando os Governos e as empresas/entidades sejam activamente 
discriminatórios ou não cumpram as suas obrigações de combate à 
discriminação, ou alertando para os aspectos em que deverão melhorar o seu 
desempenho, servindo para o equilíbrio de poderes que caracteriza a 
sociedade democrática. Neste papel, as ONG deverão focalizar-se nos 
Governos e na comunidade empresarial através de funções de defesa, de 
lobbying e de negociações, sempre que necessário; 

• opor-se, mediante mecanismos devidamente seleccionados, a actos, omissões, 
práticas ou políticas administrativas que se revelem contrárias aos objectivos 
de promoção da igualdade e da não discriminação; 

• acompanhar e tirar partido de todos os novos desenvolvimentos no combate à 
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discriminação, por exemplo, legislação (nacional, comunitária e internacional), 
políticas (nacionais, comunitárias e internacionais), fontes de financiamento, e 
decisões judiciais que sejam um marco de referência (quer ao nível nacional, 
quer ao nível comunitário e internacional);   

• ter uma atitude de abertura, transparência e responsabilidade para com os 
seus membros e para com a sociedade; 

• aumentar o poder de participação das ONG na sociedade civil através da 
formação de redes e coligações, e promovendo iniciativas e soluções originais. 
Tal poderá ajudar a diminuir o preconceito na sociedade, favorecendo assim a 
igualdade;  

• trabalhar abertamente e num espírito de cooperação com outras ONG que 
operem em áreas conexas, e evitar a ocorrência de conflitos e litígios entre 
ONG;  

• exercer pressão sobre um Estado para que este ratifique instrumentos 
internacionais para que as questões em foco no palco internacional sejam 
reflectidas nas práticas do Governo;  

• fornecer, aos órgãos nacionais e internacionais, informação essencial e 
credível na qual aqueles se deverão basear ao analisar o histórico de um país 
no que respeita à discriminação. 

 
Em suma, a função de muitas ONG poderá traduzir-se por verificar, controlar e 
criticar (ou reforçar) as acções dos Governos e dos organismos privados, mas 
também suprir e complementar o papel dos Governos no combate à discriminação, 
e apoiar grupos e indivíduos na reivindicação dos seus direitos.   
 
3.3 De que necessita uma ONG para cumprir a sua missão? 
 
• Recursos Humanos; 
• Competências, Conhecimento, Qualificações especializadas;  
• Abertura, Transparência, Responsabilidade (as ONG têm estado na vanguarda 

dos debates sobre a responsabilidade e a transparência - questões 
fundamentais para a acção voluntária); 

• Financiamento e recursos de tecnologias de informação (TI) e materiais 
adequados; 

• Atitudes não discriminatórias e políticas de diversidade dentro da sua própria 
organização; 

• Um enquadramento legislativo e politico adequado, a nível nacional, para: 
o a liberdade de informação do público;  
o a transparência nos processos de tomada de decisão por parte dos 

organismos públicos;  
o a participação da sociedade civil nas deliberações e nos processos de 

tomada de decisão no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas, 
o o lobbying e a representação de defesa (advocacy) por grupos voluntários, 
o o reconhecimento do locus standi das ONG em casos de discriminação. 
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3.4 Porque é que as ONG estão em melhor posição do que outras 
organizações para combater a discriminação?   

 
• As organizações de voluntariado desempenham um papel vital pelo seu 

envolvimento com as comunidades ao nível local, regional, nacional e 
internacional.   

• À medida que vai aumentando o descontentamento com a política, dedicar-se à 
realização de actividades voluntárias e comunitárias é uma forma de as 
pessoas contribuírem para a vida pública, doando o seu tempo ou dinheiro, e 
apoiando causas que são do seu interesse.  

• Cada vez mais as organizações de voluntariado são espaços onde as pessoas 
podem debater e envolver-ser em questões que lhes dizem respeito, e onde 
sentem que podem fazer a diferença pela mudança. 

• Devido ao seu permanente empenho face às questões de interesse público, as 
ONG têm capacidade para desenvolver as competências especializadas (de 
que necessitam) para melhorar o impacto e a eficácia das políticas em matéria 
de igualdade e não discriminação. 

 
3.5 Quais os obstáculos enfrentados pelas ONG e como superá-los? 
 
• A complexidade das regras a serem cumpridas pelas ONG a fim de 

procederem ao seu registo (as ONG que pretendam registar-se deverão estar 
bastante familiarizadas com as regras aplicáveis, ter seguido correctamente 
todos os trâmites e ter obtido todos os documentos exigidos para fins de 
conformidade). 

• A proibição de realizar determinadas actividades caso as organizações não se 
encontrem registadas (as organizações terão de ponderar em que medida é 
que essas actividades são importantes e decidir avançar ou não com o registo).  

• A proibição que incide sobre algumas actividades específicas, mesmo depois 
de as organizações terem efectuado o seu registo (as ONG terão de agir em 
conformidade com as leis nacionais ou, caso considerem que existe 
arbitrariedade ou desproporcionalidade, contestá-la pelas vias apropriadas).  

• A ausência de legitimidade reconhecida para efeitos de participação em 
debates políticos sobre as matérias relevantes (neste caso, as ONG devem 
certificar-se de que trabalham com indivíduos ou organizações que possuam 
esse estatuto legal).  

• A inexistência de um enquadramento jurídico adequado no que diz respeito ao 
acesso a informação pública, transparência nos processos de tomada de 
decisão, consultas públicas, lobbying e representação de defesa (advocacy) – 
incluindo para grupos de voluntários (a falta de um quadro regulamentar que 
permita às ONG executar adequadamente as suas actividades constitui um 
entrave significativo à eficácia das acções empreendidas pelas ONG, pelo que 
estas têm de ser hábeis a usar a lei vigente e aliar-se a outros grupos para 
conseguir a adopção de normas relevantes). 

• A falta de legitimidade reconhecida para efeitos de apresentação de queixas 
(as ONG podem apoiar e prestar assistência àqueles que efectivamente têm 
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essa legitimidade, ou procurar obter a reforma das leis no âmbito da litigação 
estratégica).  

• A percepção existente sobre as ONG como estando “obrigatoriamente” filiadas 
num Governo ou partido político, representa uma ameaça para a aceitação da 
mesma enquanto defensora imparcial de causas (uma ONG eficaz deverá ser 
prudente ao abraçar uma causa, não estar filiada em nenhum partido político e 
tomar medidas para que assim se mantenha).   

• A falta de conhecimentos e de competências, nomeadamente na área da 
gestão organizacional e financeira, ou na utilização das TI, muitas vezes resulta 
na delegação de funções a voluntários e na elevada rotatividade do pessoal (as 
ONG deverão certificar-se de que compreendem a importância de uma boa 
gestão organizacional e financeira).  

• A falta de financiamento e os recursos limitados, bem como a ausência de 
informação e de orientação para acesso aos fundos nacionais, comunitários e 
internacionais disponíveis (os órgãos nacionais para a igualdade, os órgãos de 
coordenação das ONG, as representações locais da UE e os doadores 
regionais e internacionais deverão ser contactados a fim de identificar fontes de 
financiamento adequadas).   

• A inexistência de uma «parceria» efectiva entre os Governos e as ONG (os 
Governos promulgam e aplicam normas e regulamentos que definem o 
contexto político necessário ao enraizamento das actividades das ONG; as 
organizações com fins lucrativos podem oferecer um know-how, recursos e 
assistência técnica, enquanto as ONG proporcionam um conhecimento prático 
no “terreno”, as relações e a implementação das redes necessárias para que o 
trabalho seja executado para obter um produto final sustentável). 

• O subaproveitamento do potencial apoio do sector empresarial (as ONG   
deverão procurar obter a «participação das empresas»; um crescente número 
de ONG tem vindo a captar a participação de empresas no âmbito de 
«parcerias», visando uma cooperação destinada à resolução de questões-
chave).  

• A incapacidade para chegar a algumas esferas da comunidade devido à 
insensibilidade, à imposição de objectivos legais ou políticos fixados 
externamente, ou à existência de barreiras culturais ou linguísticas (as ONG 
deverão certificar-se de que as suas próprias organizações dispõem de uma 
mão-de-obra diversificada, composta por colaboradores com formação no 
domínio da sensibilização para as questões da discriminação, conhecimentos 
em história social e política, incluindo no que se refere à exclusão e à 
discriminação de grupos na comunidade e, se necessário, com um leque de 
competências linguísticas/comunicativas).  

• As fracas habilitações ao nível da representação de defesa (advocacy) e do 
lobbying, e um envolvimento limitado com os novos meios de comunicação [as 
ONG, em especial aquelas que trabalham com grupos vulneráveis, deverão 
proceder à elaboração minuciosa de estratégias de comunicação passíveis de 
dar resposta às necessidades, simultaneamente, de protecção dos direitos da 
sua população-cliente e de sensibilização e apreensão por aquela e pela 
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população em geral (incluindo os meios de comunicação social) dos assuntos 
relativos ao combate da discriminação e afirmação da igualdade].  

 
Referenciais utilizados para esta secção  
 
“Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe” (2001/2) in 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf (disponível em inglês, francês, albanês, búlgaro, letão, lituano, russo e sérvio), 
Conselho da Europa. 
 
“Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal Professionals and Activists” 
(2001) PILnet (then Public Interest Law Initiative) Columbia Law School, New York. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 MÓDULOS DE FORMAÇÃO/ACÇÕES DAS ONG 
 
No decorrer do processo de avaliação das necessidades realizado em todos os 
países participantes, as organizações nacionais apontaram uma série de questões 
como temáticas de interesse nacional a incluir na formação, resultando da selecção 
necessária as seguintes: 
 
1) Recolha de informação e planeamento da acção;  
2) Monitorização; 
3) Defesa e Representação (Advocacy); 
4) Parcerias e Redes;  
5) Meios de comunicação social; 
6) Teste de comprovação da situação (Situation testing); 
7) Códigos de conduta. 

 
O primeiro módulo (4.1) ― sobre a recolha de informação e planeamento da acção 
― visa proporcionar às ONG as ferramentas adequadas para melhor implementar e 
influenciar as políticas, isto é, para agir estrategicamente. Este será um módulo 
comum a todos os países. Os seis módulos seguintes complementam-no e 
aprofundam-no, proporcionando outros meios eficazes de desenvolver essa 
abordagem estratégica para a não discriminação e a igualdade. 
 
Todos os módulos foram concebidos tendo em conta os requisitos nacionais 
identificados através do questionário de avaliação das necessidades. Foram 
considerados prioritários para Portugal os módulos 1, 2, 3 e 4. A preparação dos 
módulos alicerçou-se num conjunto de fontes que se encontra enunciado ao longo 
dos pontos que se seguem. 
 
O conteúdo dos módulos está construído na perspectiva da monitoria, isto é, como 
proposta de actividades e conhecimento a dinamizar nas sessões de formação 
pelo/a trainer. 
 
4.1 Recolha de informação e planeamento da acção  
 
«Tenho comigo seis servos leais, que me ensinaram tudo o que aprendi. Os seus 
nomes são: O QUÊ; QUANDO; ONDE; COMO; PORQUÊ; e QUEM.»  
KIPLING, Rudyard 
 
«Um pensamento que não resulte em acção não é nada de mais, e uma acção que 
não proceda de um pensamento nada é.»  
BERNANOS, Georges  
 
4.1.1 Definição 
 
No presente manual, o termo “informação” significa uma parte do conhecimento que 
é necessária para empreender uma acção. «Planeamento estratégico» significa 
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reflectir, em termos formais e sistematizados, sobre as futuras actividades de uma 
organização tendo em conta a informação, o financiamento e os recursos ― 
humanos e materiais ― disponíveis. O objectivo último de uma tal análise consiste 
em desenvolver um plano estratégico geral e/ou conducente à execução de uma 
medida específica. 
 
4.1.2 Objectivos 
 
Este projecto tem por finalidade aumentar o impacte (efeitos) e a eficácia (resultados) 
das organizações da sociedade civil (também referidas como ONG) no que respeita 
à implementação das políticas de igualdade e não discriminação.  
A pedra-de-toque de/para qualquer ONG influente é o planeamento estratégico.  
Note-se que não poderá ser traçado nenhum planeamento estratégico sem antes 
avaliar e validar a informação disponível, planificando assim a acção em 
conformidade.  
 
Os objectivos deste módulo são os seguintes: 
 
• As ONG irão adquirir conhecimentos e competências para iniciar ou melhorar o 

planeamento da acção, de uma forma estratégica, designadamente, ao perante 
a sua missão e visão: identificarem as actividades para as quais dispõem ou 
NÃO dispõem de recursos para as executar. Isto permitir-lhes-á «poupar tempo 
e dinheiro», e sedimentar o seu espaço institucional de actuação. 

• As ONG serão capazes de identificar e treinar a aplicação de ferramentas para 
maximizar o seu impacte social. Terão oportunidade de observar a sincronia 
positiva entre a informação, existente e potencial, e as actividades planeadas. 
 

4.1.3 Âmbito 
 
Este módulo aborda a forma como as ONG podem começar o seu planeamento 
estratégico, correspondendo a informação e a acção. Abordam-se os elementos 
necessários para a concepção, o planeamento e a execução de diferentes acções, 
bem como para a monitorização e avaliação dos resultados e impactes.  
 
O planeamento estratégico é aplicável a um nível geral, como em vários tipos de 
acções constantes noutros módulos deste manual. Aliás, este módulo serve de 
ponto de partida para essas acções, mas que não serão aqui pormenorizadas. 
Assim sendo, o foco situa-se no apoio às vítimas individuais, incluindo a litigação – 
onde é determinante identificar os diferentes tipos de discriminação. Todavia, o 
módulo “Recolha de informação e planeamento da acção” não explora os diferentes 
tipos de discriminação, visto que a acção pode ser (e é-o normalmente) planeada 
pelas ONG sem uma prévia análise jurídica detalhada. Será fornecido material de 
base necessário à identificação da discriminação (por exemplo, consultar o presente 
manual de formação e o guia sobre Como apresentar uma queixa de discriminação, 
publicado pela Rede Europeia de Peritos Jurídicos no domínio da não 
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discriminação).20 O módulo não irá também debruçar-se sobre o financiamento ou a 
formação de competências.  
 
4.1.4 Conteúdo 
 
EXERCÍCIO: Sessão de brainstorming (tempestade de ideias) com base na alínea a.  
 
a) O que é a discriminação? 

• Quem são os seus autores? 
• Quem são as suas vítimas? 
• Quais as áreas em que ocorre? 
• Com base em que motivos ocorre? 

 
Interrogar sobre o que está contemplado na:  
• legislação nacional anti-discriminação; 
• legislação europeia anti-discriminação. 

 
EXERCÍCIO: Sessão de brainstorming (tempestade de ideias) com base na alínea b. 
 
b) O que podem as ONG fazer para combater a discriminação? 

• acções de sensibilização; 
• monitorizar a discriminação (inclusive as políticas públicas/medidas de 

prevenção e a ausência das mesmas); 
• denunciar situações de discriminação; 
• preconizar a adopção de políticas e leis; 
• apoiar/capacitar as pessoas que são alvo de discriminação (incluindo na 

litigação); 
• fazer campanha pela mudança de mentalidades/social; e 
• trabalhar em rede.  

 
Tópicos de discussão:  
• qual tipo de acção se poderá aplicar a cada área de actividade mais vasta. 
 

c) As condições mínimas para uma ONG desempenhar o seu papel são: 
• visão/missão; 
• informação; 
• recursos humanos; 
• recursos materiais; 
• uma estratégia de actuação; e 
• financiamento. 

                                                 
20  European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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Tópicos de discussão: 
• identificar os diferentes elementos de cada uma dessas condições (por 

exemplo: o conhecimento especializado e a experiência pertencem aos 
recursos humanos); e 

• classificar as condições mínimas das ONG para proceder a um 
planeamento estratégico. 

 
d) Qual a informação que deverá estar disponível ― e respetivas fontes de 

informação ― para que as ONG cumpram melhor a sua função  
 
Tipo de informação Fonte de informação 

(exemplos) 
Censos  Institutos Nacionais de Estatística 
Estudos sociológicos Centros de investigação 
Artigos de jornal Meios de comunicação social  
Artigos académicos Instituições académicas 
Noticiários de TV ou rádio TV ou rádio 
Declarações dos seus clientes Clientes  
Depoimentos de testemunhas Testemunhas  
Documentos  Potencial perpetrador 
Estatísticas  Instituições/administração pública 
Pareceres de peritos Apuramento dos factos 
Gravações de áudio ou vídeo Youtube, redes sociais 
Fotografias Arquivos/blogues fotográficos 
Documentos de políticas Governo (gabinetes ministeriais)  
Leis  Internet  
Resultados de testes de comprovação da 
situação Dispositivos de teste 

Relatórios de organizações de 
monitorização 

Organização das Nações Unidas, 
Conselho da Europa, Agência 
dos Direitos Fundamentais da 
UE, ONG nacionais ou 
internacionais 

Respostas a questões de informação 
pública ou questionários Administrações central e local 

 
EXERCÍCIO: Tomar nota dos tipos de informação e dos tipos de acções 
apresentados pelas ONG, utilizando post-its de cores diferentes e desafiando os 
participantes a fazê-los corresponder uns aos outros. 

 
e) Como aceder a e/ou recolher informação 

 
Para obter informação do domínio público pode-se explorar os seguintes meios: 
“navegar” na Internet ou world wide web; solicitar informação e/ou acesso à 
informação, como legislação, de dados públicos e oficiais; proceder ao apuramento 
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dos factos por meios próprios − por exemplo, visitando instituições/grupos relevantes 
e entrevistando-os e/ou solicitando acesso a registos. 
 
EXERCÍCIO: solicitar às/aos participantes que partilhem as suas experiências 
aquando do acesso e recolha de informação. 
 
EXEMPLO DE UMA BOA PRÁTICA: o estudo de caso foi extraído de Article XIX e 
Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental right for 
empowerment, pp. 27-28, disponível em 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf. 
 
Tailândia: direito à educação 
 
Em 1998, um pai cujo filho não tinha sido admitido numa escola primária estatal bem 
conceituada, a Kasetsart Demonstration School, invocou o direito à informação para 
tornar do conhecimento público o processo de admissão sigiloso. O processo de 
admissão à escola, cujo corpo estudantil era, em larga medida, composto por dek 
sen, ou crianças oriundas de famílias de elite, incluía um exame de admissão. A 
Comissão de Informação Oficial determinou que os testes de admissão dos 120 
estudantes admitidos constituíam informação do domínio público. Uma vez 
divulgados, verificou-se que 38 estudantes reprovados no exame haviam sido 
admitidos por suborno através de pagamentos feitos pelos pais das crianças àquela 
escola. Foi então que o referido pai instaurou um processo judicial, e um órgão 
governamental de consultoria jurídica, pronunciando-se a favor daquele, determinou 
que havia sido violada a cláusula relativa à igualdade na Constituição tailandesa. Foi 
ainda exigido que todas as escolas estatais abandonassem as práticas de corrupção 
e as políticas discriminatórias. 
 
f) Como estabelecer um paralelo entre a informação e o apoio às vítimas 

individuais 
 

A discriminação pode ser apurada dentro e fora do contexto de acções judiciais. Em 
casos do foro do direito civil ou do direito do trabalho, a regra geral é a de que 
recairá sobre cada parte o ónus da prova em relação aos factos que alega e dos 
quais derivam consequências legais que lhe são favoráveis. Em geral, numa queixa 
de discriminação submetida a um tribunal cível ou a um tribunal do trabalho deverão 
apresentar-se indícios que demonstrem como mais provável a existência de 
discriminação que o contrário. Isto para que os factos apurados levem uma pessoa a 
presumir que foi cometido um acto de discriminação. Em casos do foro do direito 
administrativo ou do direito penal, cabe normalmente às autoridades investigar e 
apurar os factos com diferentes graus de certeza. Os órgãos para a igualdade 
poderão seguir os trâmites dos processos administrativos ou, alternativamente, 
investigar as queixas de acordo com os seus regulamentos internos. 
 
Em todos os tipos de processos, entre as provas incluem-se normalmente 
depoimentos de testemunhas, documentos, ou factos do conhecimento geral. Em 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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todas as acções em que seja apresentada uma queixa de discriminação, os 
indivíduos têm o dever de fornecer as provas que possuem. Em muitos casos, uma 
presunção de discriminação é determinada com base em documentos e 
depoimentos de testemunhas ou em informação obtida junto dos perpetradores. 
 
As directivas relativas à não discriminação definem os diferentes tipos de 
discriminação existentes. Qualquer que seja o tipo de discriminação em causa, ao 
apresentarem uma queixa, as vítimas deverão fornecer a informação básica. 
 
EXERCÍCIO: relatar o seguinte caso às/aos participantes e recolher a informação 
resumida (ex. flipchart, papel de cenário).  
 
Comunidades ciganas: acesso à educação. Trabalha numa ONG e os líderes locais 
da comunidade de etnia cigana levam ao seu conhecimento o facto de que, na 
cidade onde residem, as crianças dessa origem étnica só se podem inscrever na 
escola mais próxima do seu local de residência. Afirmam ainda que as poucas 
crianças de etnia cigana cujos pais tentaram inscrevê-las noutras escolas foram 
encaminhadas para a escola junto do referido local. Mas aquela escola segue o 
programa curricular destinado a crianças com deficiências intelectuais. Os líderes 
afirmam que nem todas as crianças são submetidas a um teste relativamente às 
suas aptidões intelectuais durante a sua aprendizagem na escola. A escola segue a 
política de inscrição em vigor no seu respectivo país. 
 
Guião  
1. Quem fez?  
2. O quê?  
3. A quem?  
4. Quando?  
5. Onde?  
6. Como?  
7. Qual é o resultado do delito?   
8. Quem é o responsável pelo delito?  
9. Quem viu, ouviu ou testemunhou o 
delito? 

 

10. Existem documentos, estatísticas ou 
pareceres de peritos que sirvam de 
prova à queixa apresentada? 

 

11. Qual é a matéria protegida em que a 
vítima se insere: origem racial ou étnica, 
idade, orientação sexual, religião ou 
crença? É real, assumida, associada ou 
múltipla? 

 

12. Quem é a pessoa ou o grupo de 
referência ao qual é comparável o 
tratamento a que foi sujeita a vítima?  

 

13. Não é necessário identificar um  
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elemento de comparação em casos de 
assédio, vitimização, instrução para 
discriminar, ou ausência de fornecimento 
de uma adaptação razoável. Nalguns 
Estados-Membros, a existência de 
discriminação poderá ser determinada 
em função de um nível mínimo ideal de 
tratamento, por exemplo uma conduta 
exigida por respeito pela dignidade 
humana. 
 
Questões para a discussão alargada a todo o grupo: perguntar às/aos participantes 
se mantêm ou não um registo das queixas nas suas respectivas ONG e, em caso 
afirmativo, qual o modelo de documento que utilizam para o efeito. E esse modelo 
de documento seria útil para fins de seguimento das queixas, de emissão de 
relatórios sobre as suas actividades ou de partilha de informação com outras ONG?;  
que direitos foram violados neste caso e porque é que consideram que esta situação 
não é correcta. Caso haja opiniões divergentes, solicitar explicitação; a situação 
apresentada denuncia um problema individual ou estrutural?; qual a informação 
básica que está a faltar e que outras provas se necessita de obter e de que forma?  

 
EXERCÍCIO: abrindo caminho ao planeamento estratégico, propor às/aos 
participantes que identifiquem neste caso as questões que se relacionam com as 
crianças e com as mães/os pais da comunidade de etnia cigana, bem como os 
aspectos que revelam uma prática generalizada e que conduzem a uma 
discriminação estrutural. Perguntar se as ONG onde intervêm lidam com casos 
individuais, problemas estruturais ou ambos. Sendo com ambos, como é que 
equilibram a acção entre os níveis individual e geral? 

 
Existem vários elementos de prova que podem aliviar a pressão exercida sobre as 
vítimas de discriminação para que fundamentem a sua queixa, incluindo o recurso a 
estatísticas, a testes de comprovação da situação, a utilização de requerimentos de 
informações/dados oficiais, gravações de áudio ou vídeo e o uso de pareceres de 
especialistas forenses e a conclusões retiradas de provas circunstanciais.  
 
NOTA: Para mais informações sobre este assunto explorar o documento: Proving 
discrimination cases, the role of situation testing, disponível em: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Para mais informações sobre a produção de provas, 
poderá consultar em breve o “Guia sobre Como Apresentar uma Queixa de 
Discriminação” (publicado pela Rede Europeia de Peritos Jurídicos no domínio da 
não discriminação).21 
 

                                                 
21 V. nota de rodapé anterior. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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4.1.5 O que é o planeamento estratégico? 
 

Planeamento estratégico é o processo pelo qual uma organização define o 
caminho a seguir e toma decisões sobre a distribuição do seu património material e 
imaterial (incluindo os de cariz humano, financeiro e de rede e parcerias) visando a 
prossecução desta estratégia. Podem ser utilizadas várias técnicas e ferramentas no 
âmbito do planeamento estratégico, nomeadamente, as análises SWOT (Forças, 
Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), PEST (Política, Económica, Social e 
Tecnológica), STEER (factores sócioculturais, tecnológicos, económicos, ecológicos 
e regulamentares) e EPISTEL (Ambiental, Política, Informática, Social, Tecnológica, 
Económica e Jurídica).  
 
Todo e qualquer planeamento estratégico lida com, pelo menos, uma das três 
questões-chave: 
 
a) O que fazemos? 
b) Para quem o fazemos? 
c) O que nos distingue? 

 
Em muitas organizações, o planeamento estratégico é encarado como um processo 
para definir o caminho a seguir pela organização ao longo do próximo ano ou – mais 
tipicamente – dos próximos três a cinco anos (longo prazo), embora algumas 
estendam a sua visão de futuro a um período de 20 anos. A fim de determinar qual a 
direcção a seguir, a organização necessita de saber exactamente em que posição 
se encontra e depois definir até onde pretende ir e a forma de lá chegar. O 
documento resultante é designado por «plano estratégico». 
 
Há muitas abordagens ao planeamento estratégico mas, tipicamente, poderá ser 
utilizado um processo de três passos: 
 
• Situação – avaliar a situação actual e como é que surgiu; 
• Alvo – definir metas e/ou objectivos (também designados por “situação ideal”); 

e 
• Proposta – traçar um caminho possível para atingir os objectivos e as metas. 
 
Uma outra alternativa é aquela que se designa por See-Think-Draw (Observar-
Reflectir-Delinear): 
 
• Observar – qual é a situação à data de hoje; 
• Reflectir – definir metas/objectivos; 
• Delinear – traçar um caminho para atingir os objectivos e as metas. 

 
A análise SWOT é a abordagem que se reveste de maior utilidade ao nível do 
planeamento estratégico. Esta ferramenta é usada para analisar factores 
estratégicos internos, tais como as forças e as fraquezas atribuídas à organização, e 
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os factores externos que são alheios ao controlo da organização, tais como as 
oportunidades e as ameaças.  
 
NOTA: para mais aplicações da análise SWOT, consultar o módulo sobre 
representação de defesa (advocacy).  

 
Um dos principais objectivos aquando da elaboração de um plano estratégico é 
desenvolvê-lo de modo a que possa ser facilmente convertido em planos de acção. 
Na sua maioria, os planos estratégicos incluem iniciativas de alto nível e objectivos 
globais, mas não se traduzem nos projectos e nas tarefas diárias que serão 
necessários à execução de um plano de açcão (geralmente de alcance anual). As 
declarações específicas, limitadas no tempo, em relação aos resultados futuros 
pretendidos e as declarações gerais e contínuas em relação a estes são constantes 
quer como metas, quer como objectivos. Por norma, as pessoas têm vários 
objectivos em simultâneo, com abrangências e prioridades diversas. O melhor será 
garantir que os objectivos são coerentes não só entre si mas também com a missão 
e visão da ONG. Por exemplo, poderá ser útil o exercício de reflectir se o objectivo A 
parece ser compatível com o objectivo B e se existe uma boa articulação entre 
esses objectivos de maneira a criar uma estratégia uniformizada. 
 
Será recomendável ter objectivos de curto, médio e longo prazo. Os objectivos de 
curto prazo são aqueles que se espera atingir com relativa facilidade: estão apenas 
ligeiramente fora do alcance. No outro extremo, os objectivos de longo prazo são 
aqueles que parecem muito difíceis, quase impossíveis de atingir. A sequenciação 
dos objectivos ― uma espécie de «escadaria de objectivos» ― é utilizar um 
objectivo como trampolim para o seguinte. Isto é, começa-se por atingir os objectivos 
mais alcançáveis ou de curto prazo, passando depois para os de médio prazo e 
finalmente para os de longo prazo.  
 
Num a organização, os objectivos de um sector poderão ser coordenados para estar 
em harmonia, ou até sincronia, com os de outros sectores da organização. Os 
elementos de um ciclo estratégico básico poderão ser usados em estratégias gerais 
de longo prazo e nas actividades estratégicas de curto prazo.  
 
EXERCÍCIO: com base no esquema abaixo apresentado, demonstrar o processo do 
planeamento estratégico utilizando o exemplo do acesso à educação das pessoas 
de etnia cigana; relembrar às/aos participantes acerca das diferenças existentes 
entre serviços de assistência jurídica e de litigação estratégica, questionando se há 
outras ONG ou outros órgãos para a igualdade que prestem assessorias na 
resolução de casos.  
 
GUIÃO (perguntas para a discussão alargada ou de grupo) 
 
• O que faz a ONG onde trabalha? 
• De que tipo de apoio dispõe a ONG: financeiro, pessoal, outro? 
• O que pretende a vítima? Essa pretensão enquadra-se nos objectivos da ONG? 
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• Até onde é que a ONG está disposta a/pode ir? 
• Quem é que tem por função solucionar o caso e a que nível? 
• O que é que os outros agentes/parceiros teriam de fazer? 
 
Embora este módulo se centre na assistência jurídica, nomeadamente no contexto 
da litigação, as/os participantes poderão querer optar por uma estratégia de 
natureza não jurídica. De facto, uma ONG poderá executar todo um manancial de 
componentes do planeamento estratégico, incluindo actividades que passem por 
serviços jurídicos até acções de sensibilização. 
 
Litigação estratégica vs. Serviços de assistência jurídica 
 
A litigação estratégica, ou litigação de impacte, implica seleccionar e levar um caso a 
tribunal com o intuito de produzir alterações mais amplas na sociedade.  
Quem faz a litigação estratégica deseja utilizar a lei para deixar uma marca 
duradoura e não apenas ganhar a causa em questão. Isto significa que, nos casos 
de litigação estratégica, os autores da acção estão tão preocupados com os efeitos 
nos Governos e nas populações a um nível mais vasto, como com o resultado final 
para os casos propriamente ditos. 
 
Contudo, é importante referir que a litigação estratégica difere de muitas das ideias 
convencionais sobre o que são os serviços de assistência jurídica ou de apoio 
jurídico.  
 
As organizações tradicionais de assistência jurídica oferecem serviços de valor aos 
seus clientes individuais e actuam com diligência ao nível da determinação do 
fundamento, aconselhamento, representação e referenciação no âmbito das 
questões que recaiam na sua área de competência. Mas, devido ao facto do apoio 
jurídico tradicional estar vocacionado para o cliente (case work) e estarem limitados 
pelos recursos da organização prestadora, muitas vezes não há oportunidade de 
analisar os casos de uma perspectiva mais alargada, a de causas (cause work). 
 A litigação estratégica focaliza-se portanto, na mudança de políticas e padrões de 
comportamento social. Assim sendo, a litigação estratégica não se destina a prestar 
os melhores serviços ao maior número possível de pessoas como seria no caso dos 
serviços tradicionais de assistência jurídica. 
 
Representação de defesa (advocacy). Ao instaurar acções judiciais, os defensores 
da justiça social podem utilizar os tribunais como um meio para realizar a mudança 
em termos legais e sociais. Isto constitui, muitas vezes, parte integrante de uma 
campanha global de defesa (cause advocacy) cujo propósito é sensibilizar para uma 
determinada questão ou promover os direitos de um grupo desfavorecido. Muitos 
dos grupos ou indivíduos que se envolvem numa litigação estratégica desejam 
igualmente persuadir outros a juntarem-se à sua causa ou exercer influência junto 
do Governo ou de outros agentes pertinentes (stakehoders), para que estes 
decidam/pressionem no sentido de alterar positivamente o quadro legal e normativo.  
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Resultados. Quando bem-sucedida, a litigação estratégica pode trazer resultados 
surpreendentes como: poder instigar a acção governativa com o intuito de 
proporcionar cuidados básicos aos/às cidadãos/ãs, de garantir a igualdade de 
direitos de minorias ou de pôr termo a uma actividade prejudicial ao ambiente. Não 
há limites definidos quanto ao que pode ser conseguido através da litigação 
estratégica.22  
 
EXERCÍCIO: na fase final do debriefing, demonstrar a relação existente entre o 
modelo das questões, a roda da estratégia e os tipos de acções que as/os 
participantes podem empreender, com base na informação de que necessitam para 
fundamentar a intervenção. 
 
RODA DO PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22  Geary P., (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

Londres. 
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4.2 Monitorização 
 
«A mente científica não fornece as respostas certas tanto quanto faz as perguntas 
certas.»  
Claude Levi-Strauss 
 
4.2.1 Tema 
 
Este módulo focaliza-se na monitorização estratégica e na avaliação do impacte 
na igualdade das práticas e políticas dos organismos do sector público/privado, 
relativamente à igualdade e à não discriminação.  
 
Pretende-se aprofundar os conceitos de “monitorização estratégica” e a “avaliação 
do impacte” na igualdade e ainda adquirir: maior aptidão para conceber e planificar 
um projecto de monitorização; melhor compreensão do papel desempenhado pela 
comunidade onde se inserem as ONG no âmbito da monitorização e da avaliação 
executadas por outros intervenientes (órgãos públicos e privados, instituições 
académicas, etc.). 
 
4.2.2 Definições 
 
Monitorização, apreciação, avaliação – estes termos são frequentemente utilizados 
por diversas agências e instituições, na área das ciências, e pelo sector das ONG. 
Estes termos têm diferentes significados em diferentes contextos. Apesar da 
existência de inúmeras definições, optou-se pelos seguintes significados: 
 
• A monitorização é uma observação atenta de uma situação ou de um caso 

específicos, sendo realizada para determinar que outras medidas têm de ser 
tomadas perante um plano/programa/projeto definido.23  

• A monitorização estratégica das ONG implica uma investigação 
sistemática e planeada de um fragmento seleccionado da realidade social 
(neste caso, centrada nos direitos humanos e, mais concretamente, nas 
questões da igualdade e da não discriminação), que é realizada de acordo com 
uma estrutura adoptada e com o objectivo de melhoria/qualificação.24 

• A avaliação do impacte consiste na avaliação dos efeitos exercidos, 
efectivamente ou potencialmente, por determinadas políticas e procedimentos 
nas pessoas, grupos ou comunidades afectados ou a abranger. 

• A avaliação do impacte na igualdade (equality impact assessment ou EIA), 
consiste numa análise minuciosa e sistemática de uma política (escrita ou não 
escrita, formal ou informal), de um procedimento, de um projecto e de um 
serviço, vigentes ou planeados, e os seus efeitos sobre diferentes grupos de 
igualdade (constituídos com base na idade, deficiência, no género, na “raça” e 

                                                 
23  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series, Volume 1, HURIDOCS 2003, p. 5. 
24  Adoptado de M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Varsóvia 2004, p. 13. 
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etnia, na religião ou crença, ou na orientação sexual) bem como outros grupos 
que poderão estar socialmente desfavorecidos.  

 
4.2.3 Âmbito 
 
O foco estará, neste módulo, na monitorização dos direitos humanos realizada pelas 
ONG (com especial ênfase na monitorização relacionada com a igualdade e a 
discriminação) e apenas parcialmente na avaliação do impacte na igualdade.  
 
4.2.4 Conteúdo  

 
A. Monitorização 
 
Porquê monitorizar? 
 
Há diversas razões para que as ONG desejem empenhar-se na monitorização. Uma 
das mais básicas é a possibilidade de ficar a conhecer mais e melhor uma 
determinada realidade. 
 
Em muitos países, a igualdade e a proibição de discriminação constituem normas 
jurídicas porém, o que é relevante para as pessoas não é só «a lei no papel», mas 
também, e em especial, como a lei é transposta para as suas vidas pessoais, 
domésticas e comunitárias.  
 
As ONG deveriam usar o conhecimento adquirido acerca da realidade como um 
instrumento para induzir à mudança social, podendo ser destacadas pelos menos, 
três funções: 
 
Função investigativa – quando se quer saber a situação numa dada área, por não 
dispor dessa informação. Poder-se-á levar a cabo um projecto para adquirir um 
conhecimento documentado sobre a natureza, tipologia e extensão da discriminação. 
 

EXERCÍCIO: Reformar ou tornar obsoleto? 
Não sabemos muito acerca das práticas de despedimento de funcionários que 
atingiram a idade da reforma e tencionamos estudá-las. Ouvimos dizer que 
existem casos em que as pessoas que atingem a idade da reforma são 
obrigadas a abandonar os seus postos de trabalho, mas não temos noção se 
se trata de um problema instalado ou de apenas um ou dois casos pontuais; 
não conhecemos a verdadeira dimensão do problema.  
 
Sabemos que há ocasionalmente anúncios de emprego onde se faz referência 
à idade (e ao género), indicando uma intenção de discriminar por parte da 
entidade empregadora, mas não conhecemos também a extensão desta 
prática. Decidimos organizar um projecto de monitorização para ficar a saber 
qual é realmente a situação.  
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Questões para discussão alargada: está-se perante um problema sério? Em 
caso afirmativo, qual é a natureza, dimensão e soluções que a situação requer? 

 
Função suplementar – implica participar nalguma outra actividade a fim de 
concretizar a mudança porque dispomos já de um conhecimento suficientemente 
preciso acerca da natureza e da extensão da discriminação, bem como de 
informação proveniente das diferentes fontes disponíveis (por exemplo, relatos dos 
meios de comunicação social, reclamações, conversas, etc.), mas há que recolher 
dados concretos (reunir factos evidenciadores que construam argumentos sólidos). 

 
EXERCÍCIO: Assédio sexual a pessoas LGBT: pontual ou estrutural? 
Soube-se a partir de várias fontes (tais como relatos dos meios de 
comunicação social, casos individuais, queixas não oficiais, outros projectos) 
que as pessoas da comunidade LGBT (lésbicas, homossexuais, bissexuais e 
transgénero) são frequentemente assediadas no local de trabalho. Está-se 
ciente de que se trata de um problema real e sério. Poder-se-ía preconizar 
soluções, ou advogar alterações às políticas e práticas em vigor com base no 
conhecimento disponível, mas o apelo à mudança é mais forte se for alicerçado 
em dados concretos. Quer-se mostrar a dimensão total deste problema e 
demonstrar às vozes críticas ou cépticas que sabemos do que estamos a falar.  
 
EXERCÍCIO: Liberdade religiosa: pôr os pontos nos iis 
É do conhecimento geral que um determinado grupo religioso tem vindo a ser 
alvo de discriminação no nosso país. Percebe-se através dos meios de 
comunicação social e de queixas apresentadas por este grupo, que lhes é 
difícil obter autorização para construir um centro de culto religioso e que têm 
problemas com o arrendamento de um espaço público para eventos religiosos, 
etc. A fim de alterar esta situação, decide-se fazer um estudo de monitorização 
que demonstre, em pormenor, quais as dificuldades enfrentadas pelo grupo, 
nomeadamente em comparação com outros grupos.  

 
Função preventiva – embora, de uma maneira geral, o objectivo da monitorização 
seja o de investigar, recolher dados e documentar, há situações em que as ONG 
pretendem essencialmente influenciar a situação em particular que está a ser 
monitorizada. Parece que a “simples” observação dos diferentes órgãos decisores 
poderá afectar a matéria executada. Isto distingue esta monitorização pesquisadora 
da investigação científica pura (a qual também poderá ter efeitos secundários 
positivos na mudança social, designadamente pelo uso do método “investigação-
acção”). São vários os tipos de observação que proporcionam bons exemplos de 
monitorização preventiva. 
 
A finalidade do/a observador/a da ONG que monitoriza um julgamento é, geralmente, 
a de garantir um julgamento justo e prestar incentivo a uma das partes envolvidas, 
sabendo de antemão que uma observação pública e notória poderá impedir a 
ocorrência de discriminação ou preconceito. Por exemplo, ao fazer o seguimento de 
julgamentos contra os representantes de uma dada minoria étnica, para investigar 
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eventuais preconceitos ou discriminações em relação aos mesmos, esse/a 
observador/a poderá, apenas pela sua presença, influenciar o julgamento e o 
comportamento dos intervenientes em tribunal.  
 
Outro exemplo é a observação de processos eleitorais (como no que se refere ao 
acesso às secções de voto por parte de pessoas com deficiência) que poderá ter um 
efeito semelhante. De facto, para além de documentar a situação, a presença de 
observadores garante muitas vezes o cumprimento das regras eleitorais assentes na 
liberdade e na democracia.  
 
Por fim, e ainda exemplificando, quando se faz a monitorização de manifestações 
públicas  tais como encontros de grupos religiosos, marchas, demonstrações ou 
paradas do orgulho gay (da perspectiva do direito à expressão, participação e 
associação pacífica e da obrigação do Estado de garantir as medidas de segurança 
e protecção das/dos participantes),  o intuito é documentar a situação 
objectivamente mas também, e simplesmente, através da presença dos 
observadores (que habitualmente são portadores de distintivos ou outros elementos 
de identificação visíveis, por vezes convidados pelas forças policiais), certificarmo-
nos de que as autoridades irão assegurar que a manifestação pública decorrerá 
dentro das condições de segurança exigidas.  
 
EXERCÍCIO: dar e pedir exemplos de vários projectos de monitorização com 
funções basicamente investigativas, suplementares e/ou preventivas (quer projectos 
existentes com os quais se esteja familiarizado, quer projectos potenciais).  
 
Monitorizar o quê? 
 
Basicamente, podemos monitorizar qualquer realidade na qual estejamos 
interessados – desde projectos locais de monitorização com um foco muito 
específico e de pequena dimensão (como seja monitorizar a segregação de uma 
dada minoria étnica numa escola local), até projectos de investigação vastos (como 
seja monitorizar a situação da referida minoria em termos de discriminação na área 
da educação em todo o país, ou não só ao nível da educação mas numa série de 
aspectos como dinâmicas familiares, meios de vida e agentes da comunidade).  
 
Para iniciar um processo de monitorização, deve-se fazer um auto-diagnóstico com 
base em perguntas básicas, antes de se tomar uma decisão definitiva sobre como 
conduzir a monitorização: 
 
• Por que razão se vai monitorizar? De que forma é que é confluente com a 

missão e estratégia da nossa organização e se articula com as nossas metas e 
objectivos globais? O que se pretende alcançar por meio da monitorização? A 
finalidade é a de adquirir conhecimento (função investigativa) e apoiar os 
objectivos de defesa (advocacy), ou reforçar uma estratégia previamente 
elaborada com dados concretos (função suplementar), ou impedir que a 
discriminação ocorra num caso em particular (função preventiva)? 
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• A escolha de um tema específico de monitorização irá obviamente depender 
da missão, visão e da estratégia da ONG mas também, entre outros elementos, 
do contexto local ou nacional, das necessidades e potencialidades existentes, 
das lacunas e oportunidades ao nível da informação e da acção.  

• Há necessidade de implementar um projecto de monitorização? Existem 
outros meios ou métodos melhores, mais fáceis ou mais económicos para 
alcançar os objectivos pretendidos? Por exemplo, dever-se-á verificar o 
conhecimento e a informação existentes – a situação poderá estar já a ser 
monitorizada por outras entidades (autoridades públicas, órgãos para a 
igualdade, instituições académicas, organizações internacionais, outras ONG). 
Neste caso, não haveria qualquer vantagem em estarmos a duplicar tais 
esforços, pelo que deveríamos antes utilizar qualquer informação existente.  

• Como utilizar os resultados da monitorização? Tem-se uma percepção clara 
acerca de como os factos, as provas e as informações recolhidas que poderão 
ser utilizados pela ONG dinamizadora ou por terceiros?  

• Quanto aos recursos – a ONG tem competência suficiente para concretizar a 
monitorização? Há background do ponto de vista organizacional? Há 
«património humano» e de recursos materiais suficientes para conduzir um 
projecto de monitorização eficaz, útil e oportuno? Necessita-se de ajuda 
externa? Se sim, de quem (como peritos, organizações ou grupos com 
experiência)? Dispõe-se dos contactos/parcerias adequados, ou de verbas, se 
necessário? 

 
Para além dos tópicos acima referidos, são apresentados alguns exemplos para 
construir o projecto de monitorização, a nível geral e específico.  
 
Geral, de forma a perceber: 
• Como é que os direitos particulares das minorias são respeitados 

(implementados) pelas instituições públicas (Governo local, provedores de 
serviços públicos, polícia, administração de estabelecimento prisional, etc.);  

• Como é que os direitos particulares das minorias são respeitados por 
determinadas entidades do sector privado (empregadores, prestadores de 
serviços, etc.); e  

• De que forma é que uma lei (ou política) específica afecta a observância dos 
direitos das minorias (antes de ter entrado em vigor ou após decorrido um certo 
período de tempo).  

 
NOTA: consultar a secção B deste manual sobre a avaliação do impacte na 
igualdade.  
 
Específica que inclua a monitorização: 
• da discriminação no emprego com base na idade, por parte de certos 

empregadores – termos e condições (remuneração, férias), evolução na 
carreira e acesso a formação;  

• do assédio de indivíduos da comunidade LGBT por parte das forças policiais; 
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• da discriminação na área da educação isto é, sobre o acesso de uma 
determinada minoria étnica ao ensino; 

• do acesso (incluindo critérios de acessibilidade) a determinados serviços para 
pessoas com deficiência; e  

• do direito de culto em instituições fechadas ou abertas (prisões, hospitais, 
instalações militares e outros locais onde as pessoas residam).  

 
EXERCÍCIO: identificar um tópico (ou tópicos) que seja(m) importante(s) e que 
deva(m) ser investigado(s) sob a forma de monitorização; treinar sobre como 
responder às «perguntas básicas» tendo em conta a sua ligação com a missão, 
visão e a estratégia da organização, as suas necessidades e potencialidades e a 
possível aplicação dos resultados e dos patrimónios (incluindo recursos financeiros e 
materiais).  
 
Quem deverá realizar a monitorização das políticas e práticas em matéria de 
igualdade e discriminação?  
 
Não é obrigatório que uma ONG que opere no domínio da igualdade e do combate à 
discriminação seja “obrigada” a realizar projectos de monitorização. 
 
Na verdade, há várias instituições que lhes incumbe a recolha de dados e a 
realização de investigações e estudos.  
 
Pode haver uma obrigação de monitorizar ou tal resultar de uma decisão gestionária, 
sendo aplicável uma ou outra situação aos seguintes tipos de instituições: 
 
• Os Institutos Nacionais de Estatística e os seus planos anuais de estudo;  
• Os órgãos para a igualdade que, de acordo com o disposto nas Directivas da 

UE, deverão realizar estudos independentes sobre a discriminação, publicar 
relatórios independentes e emitir recomendações sobre qualquer questão 
relacionada com a discriminação (cf., por exemplo, o Artigo 13.º da Directiva 
2000/43/CE); 

• Outros organismos públicos, de âmbito nacional ou local, que deverão recolher 
dados estatísticos e outras informações, bem como avaliar as suas políticas e 
prática, designadamente quanto aos seus resultados e impactes; 

• Organizações e instituições internacionais que deverão estar na posse de 
dados comparativos em relação a vários países, nomeadamente: 
o a Comissão Europeia (através de projectos de longo prazo, bem como 

estudos individuais que investigam diversas questões e redes de peritos 
que apresentam relatórios sobre o desenvolvimento no seus países);25 e 

o o Conselho da Europa, a Organização para a Segurança e Cooperação 
na Europa (OSCE), a Organização das Nações Unidas (ONU) (recolhem 
dados, encomendam vários estudos); 

                                                 
25  Consultar a informação sobre as várias redes de peritos e os estudos encomendados pela 

Comissão Europeia em: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm
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• Cientistas e académicos, universidades e centros de investigação, grupos de 
reflexão, que fazem muita pesquisa no domínio das ciências sociais; 

• As entidades privadas, tais como as empresas, que recolhem dados e fazem 
pesquisa sobre os seus actuais e potenciais clientes, bem como sobre os seus 
colaboradores; e 

• Os meios de comunicação social – até um certo ponto, embora ocasionalmente 
os meios de comunicação social executem actividades de monitorização e 
conduzam investigações de profundidade.  

 
Qual é afinal o papel das ONG?  
 
• Inspiração. As ONG não deverão substituir outros órgãos nas suas obrigações 

de monitorização. As ONG deverão, sim, servir de inspiração, actuar como um 
elemento desencadeante, colocar questões exploratórias e incentivar outras 
instituições (públicas, privadas, académicas) a recolher dados, conduzir 
estudos e monitorizar políticas. As ONG podem dar exemplos e partilhar não só 
as boas mas as melhores práticas nacionais e de outros países. 

• Colaboração. As ONG devem participar em projectos de monitorização 
organizados por outras entidades, sendo endogenamente colaborativas e 
abertas à comunidade. Poderão ainda fornecer informação e elementos de 
prova resultantes do seu trabalho, agir na qualidade de parceiros, ou servir 
como pólos de referência local ou nacional no âmbito de investigações 
internacionais comparativas. Os Estados-Membros deverão, por exemplo, 
incentivar o diálogo com as ONG que operam no domínio do combate à 
discriminação, de modo a promover o princípio da igualdade de tratamento 
(Artigo 12.º da Directiva 2000/43/CE e Artigo 14.º da Directiva 2000/78/CE). 
Como tal, as ONG deverão ser consultadas sempre que o seu conhecimento e 
a sua experiência numa dada matéria forem relevantes.  

• Trabalho vigilante («watch dog»). Por vezes, recolher informações e 
monitorizar são obrigações que cabem na competência de determinadas 
instituições (tais como os órgãos para a igualdade). No entanto, em termos 
práticos, as instituições públicas parecem não cumprir a sua função de forma 
adequada em certos casos. As ONG podem, e devem, realizar um trabalho 
vigilante do tipo «cão de guarda» («watch dog») a fim de avaliar se (e como) 
determinadas instituições executam as suas obrigações. Aliás, uma ONG 
poderá conduzir um projecto de monitorização para investigar se as instituições 
“competentes” estão a cumprir as suas obrigações de monitorização. 

• Realização de monitorização independente. Se houver dados em falta 
(lacunas na informação disponível) ou desinformação (dados falsos), ou se 
uma investigação tiver a sua credibilidade enfraquecida, as ONG podem 
dedicar-se a uma monitorização independente. Por vezes, as ONG são afinal 
as mais indicadas para este trabalho pela provável proximidade empática das 
vítimas de discriminação e de nelas ser depositada mais confiança do que 
noutras instituições, bem como por terem um maior acesso a dados críticos e 
menos “processados”. Assim sendo, a monitorização inclui não somente reunir 
dados, mas também, e no âmbito da sua estratégia de representação de 



 

 
65   

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

defesa (advocacy), proporcionar um feedback emitindo recomendações aos 
órgãos e instituições públicas monitorizadas, bem como devolver as 
conclusões à comunidade (ex. press releases e relatórios para efeitos de 
sensibilização). 

 
EXERCÍCIO 
 
1. enumerar todas as instituições (ou os tipos de instituição) que, no contexto do 

seu país, deveriam monitorizar, recolher dados, investigar e conduzir estudos; 
2. identificar que entidades deverão ou poderão monitorizar, recolher dados e 

conduzir estudos em áreas de interesse específicas (por exemplo, a 
discriminação com base na idade no local de trabalho ou o assédio de 
indivíduos pertencentes à comunidade LGBT) das ONG representadas na 
formação ou outras; discutir se essas entidades cumprem as suas obrigações. 

 
EXERCÍCIO: colocar à discussão do grupo como é que as ONG poderão influenciar 
outras entidades (as respectivas entidades identificadas) no desempenho do seu 
papel de monitorização?  
 
Como monitorizar – a monitorização passo a passo 
 
A monitorização é uma abordagem passível de ser utilizada de diferentes formas 
pelas ONG: poderá haver projectos, quase acções, relativamente simples, pequenos 
e de curto prazo (tais como observar uma única manifestação ou o conteúdo de um 
ou mais jornais locais durante um mês); e/ou projectos mais complexos e exigentes 
(tais como monitorizar o acesso à educação de uma ou de várias minorias étnicas 
em todo o país).  
 
Quais são os principais passos na preparação e na implementação do projecto 
de monitorização? 
 
1. Formular a questão/temática a ser objecto de monitorização;  
2. Definir o que ficaremos a saber (aspectos e questões de monitorização); 
3. Realizar uma análise jurídica e uma pesquisa documental/”de terreno”;  
4. Seleccionar métodos e desenvolver ferramentas para a monitorização; 
5. Criar a planificação (logística);  
6. Experimentar e ajustar as ferramentas; 
7. Proceder à recolha, processamento e análise dos dados reunidos; 
8. Reportar (relatórios, feedback e comunicações); 
9. Utilizar os resultados da monitorização (ex. divulgar através das redes sociais). 
 
EXERCÍCIO (exemplificativo): ao definir resumidamente os passos de monitorização 
acima mencionados iremos também utilizar como exemplo uma ideia passível de 
transformar num projecto de monitorização cujos elementos específicos variarão de 
acordo com a área de interesse da ONG.  
 



 

 
66   

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

Exemplo: representamos uma pequena ONG local que apoia, entre outras, pessoas 
com deficiência e que opera geralmente a nível municipal, mas que também coopera 
com outras organizações no seio de redes de âmbito nacional. Esta organização 
conta com alguns colaboradores em regime de tempo parcial e com vários 
voluntários, bem como vários parceiros e apoios.  
 
Formular a questão/temática a ser objecto de monitorização  
 
Isto implica especificar aquilo que necessita de ser monitorizado e qual a informação 
que pretendemos obter, com base na experiência adquirida no nosso trabalho, 
assim como na investigação preliminar e pesquisa documental.  
 
Continuação do exemplo:  
A ONG é frequentemente solicitada no contexto do apoio a pessoas com deficiência, 
nos seus esforços para eliminar barreiras que limitam o acesso a serviços no nosso 
município. Os pedidos e as queixas individuais, dentro do município, resultam 
apenas em pequenas alterações, pois não são investidas verbas suficientes e 
persistem ainda muitos obstáculos. O Governo local alega envidar os seus melhores 
esforços para fazer tudo aquilo que é viável, atendendo às circunstâncias. A fim de 
delinear uma estratégia de representação de defesa (advocay) neste município, 
decidiram realizar uma monitorização. Pretende-se, pois, monitorizar o acesso de 
pessoas com deficiência aos edifícios públicos que são propriedade da câmara 
municipal, bem como aos serviços prestados nesses edifícios. Tenciona-se focar a 
atenção em dois elementos: as barreiras presentemente constatadas e cuja 
eliminação é necessária, e os recentes desenvolvimentos (caso os haja) para 
verificar aquilo que foi feito nos últimos anos.  
 
Definir o que ficaremos a saber (aspectos e questões de monitorização) 
 
Em geral, identificar o objecto da nossa monitorização representa apenas um 
primeiro passo. É necessário, em seguida, dividi-lo em elementos, questões, 
problemas específicos e manejáveis e formular as perguntas concretas para as 
quais queremos obter uma resposta. É nesta fase que são tomadas as decisões 
relativas ao âmbito da monitorização.  
 
Continuação do exemplo:  
Decidiu-se monitorizar edifícios públicos e edifícios que são propriedade do 
município, por exemplo: edifícios da administração local, esquadras de polícia, 
tribunais, estações dos correios, piscinas municipais, escolas, centros de saúde e 
hospitais. Pretende-se averiguar se estes edifícios e serviços são acessíveis a 
pessoas com deficiências várias, problemas de mobilidade (por exemplo, pessoas 
em cadeiras-de-rodas ou auxiliares de marcha), deficiências visuais ou outras 
dificuldades. Para cada um dos vários edifícios e diferentes serviços há que formular 
questões específicas, por exemplo, em termos de barreiras arquitectónicas (em 
relação a utilizadores de cadeira-de-rodas: a estação de correios dispõe de acesso 
específico e, se sim, se é adequado e efectivamente utilizado?; caso contrário, há 
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outras soluções disponíveis?; o balcão da estação dos correios é suficientemente 
baixo para os utilizadores de cadeiras de rodas? Se não, como é que eles são 
atendidos? O segundo conjunto de perguntas diz respeito aos recentes 
desenvolvimentos. Poder-se-á decidir, por exemplo, que é importante verificar o que 
foi feito nos últimos três anos (quando o actual Governo local assumiu o poder). 
Assim, em relação a cada uma das instituições monitorizadas, é preciso saber o que 
é que mudou em termos de acessibilidade nos últimos três anos, qual a entidade 
responsável pela sua execução, qual a entidade que suportou os respectivos custos, 
etc. Visto que a decisão foi a de monitorizar um conjunto de edifícios onde são 
prestados diversos serviços, a lista de perguntas será longa.  
 
Realizar uma análise jurídica e uma pesquisa documental  
 
A fim de monitorizar as práticas e as políticas que se mostram contrárias ao 
enquadramento jurídico-normativo, há que conhecer e compreender estes preceitos. 
Habitualmente, isto é feito com a ajuda de um jurista e/ou advogados das ONG. A 
análise jurídica abrange diferentes fontes normativas que são relevantes para os 
aspectos da monitorização (e a profundidade da análise irá depender destas 
questões), desde a legislação internacional, europeia e constitucional, passando por 
leis parlamentares e regulamentos governamentais (quer a nível nacional, quer 
regional), até aos vários tipos de regulamentos internos de diferentes instituições. 
Poderá ainda incluir despachos do tribunal.  
 
É claro que não será necessária uma análise jurídica detalhada em todos os 
projectos: para os fins a que se propõem muitos dos projectos de monitorização, 
será suficiente ter conhecimento dos direitos fundamentais que sejam relevantes 
para a matéria objecto de monitorização. De uma maneira geral, os 
desenvolvimentos importantes a nível jurídico deverão ser monitorizados ao longo 
de todo o projecto, para que não se ignorem eventuais alterações significativas do 
foro legislativo e judicial, que possam vir a ser utilizadas na investigação e nos 
esforços de representação de defesa (advocacy).  
 
A pesquisa documental (recolha e análise dos dados existentes, incluindo todo o 
tipo de informação relevante, tais como materiais, provas, publicações, relatórios, 
produtos dos meios de comunicação social, etc.) é algo que, geralmente, é feito 
regularmente pelas instituições com interesse numa questão em particular. A 
pesquisa documental deverá ser realizada de forma mais pormenorizada e 
minuciosa no início de um projecto de monitorização. Muitas vezes, há documentos 
úteis com os quais possamos não estar familiarizados ou cuja existência não seja 
conhecida (no caso de dados históricos). Será sempre conveniente identificar todos 
os materiais relacionados com o tema da monitorização, de modo a garantir 
competência, obter inspiração e efectuar comparações. Adicionalmente, dever-se-á 
prosseguir com a pesquisa documental, pelo menos, durante o período em que o 
projecto estiver em curso, pois caso surjam novos materiais (ou que tenham 
acabado de ser descobertos), estes deverão ser utilizados se for adequado.  
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Continuação do exemplo:  
No nosso caso, as análises jurídicas poderão centrar-se em dois elementos – as 
normas gerais anti-discriminação que exigem a tomada de medidas por parte do 
Estado a fim de eliminar barreiras arquitectónicas e à acessibilidade em geral (por 
exemplo, as convenções das Nações Unidas) e as leis nacionais. E nas obrigações 
a este respeito, decorrentes de leis e regulamentos nacionais, que fundamentem a 
denúncia.  
 
A pesquisa documental deverá incluir uma série de aspectos como, por exemplo, os 
que revelam o histórico, precedentes e parâmetros de comparação: se alguma outra 
entidade já realizou uma monitorização semelhante? Noutros municípios? A nível 
nacional? Noutros países? Existe alguma metodologia que possamos utilizar? Há 
relatórios elaborados pela administração pública local, ou quaisquer documentos, 
planos, orçamentos, declarações de compromisso, actas das assembleias da 
assembleia municipal, onde tenha sido abordado o assunto em questão? Há dados 
comparativos que tenham sido recolhidos a nível nacional e que nos permitam 
apresentar a situação do nosso município por comparação com outros? 

 
Seleccionar métodos e desenvolver ferramentas para a monitorização 
 
A monitorização realizada pelas ONG não é uma investigação científica. No entanto, 
a monitorização recorre geralmente às ferramentas da investigação científica e 
poderá, por vezes, envolver a colaboração de um /a profissional com competências 
de análise estatística. A monitorização das ONG assenta frequentemente em dados 
qualitativos baseados em estudos de caso, entrevistas, ou depoimentos de vítimas. 
Especialmente no domínio da igualdade e da não discriminação, nem sempre é 
possível encontrar dados quantitativos específicos e fiáveis (números e 
estatísticas). Dependendo do tópico em questão, é provável que nalguns casos a 
melhor informação disponível seja aquela que se apresenta sob a forma de dados 
qualitativos. Por exemplo, na área do emprego será relativamente fácil recolher 
dados quantitativos sobre o sexo e a idade dos trabalhadores, mas é altamente 
improvável que haja dados comparáveis no que se refere à orientação sexual (até 
por razões de obrigatoriedade de proteção de dados pessoais). Por conseguinte, 
precisar-se-ía de planear cuidadosamente, e com sensibilidade cultural, a obtenção 
desses dados qualitativos.  
 
Evidentemente que há informação (de queixas, entrevistas nos meios de 
comunicação social, relatórios elaborados por terceiros, teses de dissertação, etc.) 
que as ONG recolhem e analisam periodicamente. Todavia, no planeamento da 
monitorização estratégica é importante procurar desenvolver uma forma mais 
sistemática de recolher, seleccionar, registar, analisar e aplicar a informação 
necessária.  
 
Entre as técnicas de obtenção de informação por parte das ONG destacam-se, 
pela frequência elevada com que são utilizadas, as seguintes: 
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• Pesquisa documental contínua; 
• Registo e análise de queixas (de pessoas que foram alvo de discriminação); 
• Selecção e análise de casos divulgados pelos meios de comunicação social 

(imprensa, internet, meios audiovisuais); 
• Análise dos dados estatísticos disponíveis;  
• Análise dos registos públicos (tais como processos de tribunal, documentação 

de instituições públicas, arquivos); 
• Audição e gravação de relatos de experiências pessoais através de entrevistas:  

o não estruturadas/conversas informais, 
o a “grupos-alvo” (conjuntamente a várias pessoas),  
o direccionadas (parcialmente estruturadas),  
o com base em questionários (com perguntas abertas/fechadas/de escolha 

múltipla); 
• Inquéritos baseados em questionários (via internet, correio, etc.) em que são os 

próprios inquiridos que respondem por escrito; 
• Documentação de casos (estudos de caso); 
• Observação (de indivíduos, locais, eventos) externa ou participativa; 
• Medições físicas (de edifícios, instalações, equipamentos); 
• Experiências (por exemplo, teste de comprovação da situação).  
 
Continuação do exemplo:  
Se, após a pesquisa documental, houver a convicção de que ainda não temos as 
respostas a todas as questões previamente formuladas e que há informação 
importante em falta, será necessário tomar uma decisão sobre como obtê-la. 
Existem diversas vias possíveis e complementares: entrevistas não estruturadas e 
baseadas em questionários que são feitas a indivíduos com deficiência acerca da 
sua experiência pessoal, a directores e funcionários de edifícios e serviços 
específicos, e a representantes da administração pública local; contacto com 
“grupos-alvo” onde se inserem pessoas portadoras de deficiência; observação de 
edifícios, com base num formulário com indicadores fixos; e análise de registos 
públicos no que se refere a desenvolvimentos, canalização de verbas orçamentais, 
etc. Poderão também ser recolhidos dados (caso o acesso seja permitido) sobre a 
situação vivida noutros municípios.Poderão também ser realizadas experiências: 
pessoas com determinada deficiência poderão ser convidadas a tentar aceder a 
edifícios e serviços, para depois relatarem as suas experiências. Poder-se-á ainda 
recorrer às medições físicas e à documentação fotográfica das barreiras 
arquitectónicas.  
 
Planificação (logística)  
 
A monitorização estratégica requer um bom e minucioso planeamento. Há muitas 
coisas a decidir em termos de quem irá fazer o quê, como e quando, quanto 
tempo irá levar e qual o montante que será necessário despender. É sempre 
aconselhável elaborar um plano de acção detalhado e a implementação do plano 
deverá ser controlada.  
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Continuação do exemplo:  
Ddependendo das escolhas anteriores, dever-se-á decidir na calendarização de 
quem irá: desenvolver os instrumentos de investigação empírica, testá-los e ajustá-
los; conduzir as entrevistas ou realizar as visitas aos edifícios; analisar os dados ou 
redigir os relatórios; elaborar documentos de políticas, folhetos informativos sobre as 
conclusões, etc… Deverão igualmente ser tomadas decisões sobre os seguintes 
aspectos: como devem ser publicados e distribuídos os relatórios; quando devem 
ser apresentados os resultados; se há alguma data ou período que seja 
especialmente indicada/o para o efeito (o momento de intervenção é por vezes 
crucial); se há funcionários e/ou voluntários suficientes e se precisam de formação; o 
equipamento necessário – máquina fotográfica, gravador de áudio – assim como a 
verba a afectar e para quê.  
 
A implementação do plano de projecto deverá ser supervisionada (por exemplo, 
através de uma tabela simples, com quatro colunas apenas, indicando quem é o 
responsável pelo quê, o prazo de execução e o ponto de situação de cada tarefa).  

 
Experimentar e melhorar as ferramentas  
 
É muito importante que, independentemente do tipo de ferramentas adoptadas ou 
desenvolvidas para a recolha de informação (questionários, instruções, formulários, 
etc.), aquelas sejam testadas, pelo menos, nos seguintes termos: 
 
As pessoas compreendem as ferramentas (quer os agentes de recolha dos dados, 
quer os inquiridos); As instruções e as perguntas são suficientemente claras; A 
utilização dessa ferramenta em particular irá proporcionar o tipo de informação 
pretendida; A escolha das respostas possíveis (conjunto de respostas dadas a 
perguntas fechadas, semi-abertas ou abertas) é apropriada. 
 
O teste das ferramentas é frequentemente referido como um «projecto-piloto». Após 
o teste, os resultados deverão ser analisados e as ferramentas ajustadas, podendo 
resultar na sua modificação, actualização ou até descontinuação, tomando-se a 
decisão de desenvolver novas ferramentas. Ao conduzir um «projecto-piloto» há 
maior probabilidade de eliminar os erros de monitorização, evitando assim trabalho 
desnecessário ou resultados inutilizáveis.  
 
Continuação do exemplo:  
Se for decidido utilizar entrevistas baseadas num questionário ou em gráficos de 
visitas aos edifícios, aquelas deverão ser testadas de modo a confirmar se foram 
formuladas as perguntas correctas; que elementos poderão estar em falta e quais as 
questões que deverão ser modificadas, eliminadas ou acrescentadas.  
 
Recolha, processamento e análise dos dados  
 
As opções de recolha, processamento e análise dos dados dependem do tipo de 
projecto de monitorização no qual estamos envolvidos. A situação será diferente, por 
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exemplo, consoante se trate de um projecto de estudo único e pontual, de um 
projecto que seja repetido periodicamente (e em que os resultados são comparados 
evolutivamente) ou de uma monitorização permanente (por vezes, com a duração de 
alguns anos e com relatórios periódicos). No entanto, há alguns aspectos 
transversais importantes a serem considerados no processo de recolha de dados.  
 
• Documentar as fontes de informação, por motivos de credibilidade, mas nem 

sempre as divulgar; 
• Proteger a identidade de pessoas que poderiam ficar em risco 

(profissionalmente ou em termos da sua reputação) devido à monitorização, 
não as expondo a quaisquer reacções negativas através da sua identificação 
directa ou indirecta sem o seu pleno consentimento expresso por escrito;  

• Verificar os dados e os vários métodos de reunir informação (procurar sincronia 
interna em que diferentes métodos se complementem entre si); 

• Ao recolher os dados, não se centrar apenas na informação sobre o status quo 
mas tentar ir mais ao fundo da questão, procurando entender as razões 
subjacentes ao status quo e as explicações ou recomendações baseadas no 
status quo; 

• Procurar e tomar nota de casos que ilustrem claramente os aspectos visados 
pela monitorização ou de citações interessantes que possam servir como bons 
exemplos; e  

• Usar de objectividade, procurando estudar o problema do ponto de vista de 
diferentes partes/intervenientes, o que leva a monitorizar a situação tal como 
ela se apresenta, assinalando não apenas as violações (como tendem a fazer 
algumas ONG, especialmente aquelas que se envolvem num trabalho vigilante 
do tipo «watch dog») mas também as boas práticas e as melhorias. 

 
O processamento de dados quantitativos depende dos métodos utilizados e da 
dimensão da amostra. Por vezes basta papel e caneta ou uma calculadora, e outras 
requerem software estatístico profissional e o apoio de especialistas. Todavia, existe 
uma regra geral: é essencial saber como é que os dados irão ser processados antes 
de utilizar as ferramentas de pesquisa. Ou seja, é o tipo de resultados que determina 
a ferramenta e não o contrário. Por outro lado, é arriscado conceber um longo 
questionário apelativo, reunir dados a partir dele, e só depois começar a pensar 
como fazer o seu processamento. As ferramentas de processamento de dados e as 
ferramentas de monitorização a utilizar na investigação quantitativa deverão seguir a 
mesma linha e ter sido concebidas em conjunto.  
 
Continuação do exemplo:  
No projecto haveria provavelmente muita informação qualitativa – sobre a 
experiência de algumas pessoas com deficiência, que contam as suas histórias reais. 
No entanto, uma vez que se decidiu monitorizar vários edifícios, também se poderá 
optar por realizar algumas análises quantitativas para mostrar a dimensão do 
problema (por exemplo, em 70 por cento dos edifícios municipais não existe um 
acesso para cadeiras de rodas). A este nível, uma folha de papel e uma caneta 
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seriam provavelmente suficientes para efectuar os cálculos e não haveria 
necessidade de nenhum software especial.  
 
Apresentação de relatórios/feedback/comunicação 
 
Os relatórios de monitorização podem apresentar-se de diferentes formas 
dependendo do projecto, da abordagem seguida pela organização, das convenções 
locais, dos métodos utilizados e do(s) «grupo(s)-alvo». Por exemplo, um relatório 
alternativo, designado por «relatório-sombra», para um mecanismo de um Tratado, 
implicaria uma estrutura diferente daquela que terá um relatório destinado a um 
grupo de políticos ou decisores. Um relatório dirigido ao público em geral e aos 
meios de comunicação social teria uma apresentação diferente daquela que tem um 
relatório mais especializado que se destine a apoiar actividades relacionadas com 
uma litigação estratégica perante um tribunal nacional, europeu ou internacional. No 
entanto, existem alguns elementos em comum:  
 
• índice; 
• uma breve introdução explicativa das razões subjacentes à monitorização, 

indicando os objectivos e fornecendo alguma informação básica sobre os 
autores da monitorização, o seu âmbito, período temporal, etc.; 

• referência e agradecimentos às pessoas que tornaram possível a 
monitorização, que colaboraram durante a mesma, que aceitaram falar ou ser 
entrevistadas e que forneceram os elementos de prova, etc.; 

• as principais conclusões e as principais recomendações (ou sumário executivo), 
no início ou no final do relatório;  

• análise da legislação – quais são as normas (constitucionais, internacionais, 
locais) consultadas e utilizadas; 

• secção principal do relatório – dados, elementos de prova, estudos de caso, 
resultados apresentados de uma forma interessante; 

• conclusões; 
• recomendações mais pormenorizadas;  
• informação sobre a metodologia utilizada durante a monitorização (por vezes 

muito detalhada, incluindo exemplos de ferramentas de monitorização em 
anexo); e 

• bibliografia.  
 
Continuação do exemplo: 
Na elaboração do relatório deverá ser tida em consideração na fase de planeamento 
da monitorização e durante a sua implementação; é necessário para o relatório, por 
exemplo, boas citações, fotografias, estudos de caso, etc.; haverá que se decidir se 
o relatório é suficiente por si só, se será útil apresentar separadamente uma síntese 
(a preparar previamente), ou se fará sentido elaborar documentos adicionais, tais 
como um documento de orientação, uma moção para a assembleia municipal, um 
folheto informativo dos resultados ou uma apresentação em PowerPoint.  
 
Utilizar os resultados da monitorização 
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A distribuição do relatório de monitorização não deverá significar a cessação do 
projecto (infelizmente, na prática, esse é por vezes o caso: os relatórios «ficam nas 
prateleiras», nem sempre sendo disponibilizados na Internet, as contas do projecto 
são fechadas e a organização vai procurar novos desafios).  
 
Os resultados da monitorização poderão impulsionar várias acções da ONG, 
nomeadamente:  
 
• na representação de defesa (advocacy), no lobbying (reuniões, seminários, 

mesas-redondas, trabalho com os meios de comunicação social, documentos 
de orientação sobre políticas, folhetos informativos, projectos de lei, etc.); 

• na elaboração de relatórios, incluindo os chamados relatórios-sombra, 
destinados a órgãos internacionais;  

• na litigação (elementos de prova, argumentos, casos individuais encontrados 
durante a monitorização); e 

• na educação e acções de sensibilização.  
 
Continuação do exemplo: deverá ser concebida uma sub-estratégia para a 
comunicação social e para a disseminação, na qual seja determinado a quem 
queremos apresentar os resultados da nossa monitorização em “primeira mão” – 
comunidade através de grupo de discussão, membros do governo, decisores 
parlamentares, meios de comunicação social locais, elementos da assembleia 
municipal, etc. 
 
EXERCÍCIO (em grupo): Planear um projecto de monitorização 

 
Questões prévias: 

 
Escolher um tópico de acordo com a área de interesse ou de especialização da 
organização que representam; 
Decidir o objectivo da sua estratégia e metas de trabalho; 
Definir a missão de investigação (tema da monitorização) e os aspectos e questões 
objecto de investigação (qual é a informação de que necessita e porquê);  
Relfectir sobre métodos apropriados/melhores para a obtenção desta informação 
(como é que irá obter a informação); 
Definir o âmbito da monitorização planeada (geograficamente, amostra, período 
temporal, etc.); e 
Elencar os recursos necessários (financiamento, colaboradores, outros). 
 
EXERCÍCIO: Preparar uma ferramenta de monitorização à vossa escolha 
(instruções para entrevista, questionário, lista de verificação, etc.) 
EXERCÍCIO: Questionar-se sobre quais as semelhanças e as diferenças entre a 
monitorização efectuada pelas ONG e a investigação realizada no domínio das 
ciências sociais relativamente a: objectivos, métodos, amostras, resultados, 
recomendações, representação de defesa, etc.? 
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B. Avaliação do impacte na igualdade 
 
Em que consiste a avaliação do impacte na igualdade? 
 
A avaliação do impacte na igualdade (EIA, do inglês, Equality Impact Assessment) é 
uma forma eficaz de analisar, em profundidade, as políticas, os projectos e os 
serviços, quer emergentes quer vigentes, a fim de averiguar qual o impacte que 
poderão ter em diferentes grupos no contexto da igualdade. A sua finalidade é 
informar as respectivas instituições sobre: 
 
• se um ou mais grupos estão ou poderão ficar em desvantagem, em termos de 

igualdade, devido a uma prática ou política, existente ou proposta, por uma 
instituição; e  

• a forma como as políticas ou as práticas de uma instituição poderão ser 
melhoradas ou promover, mais eficazmente, a igualdade de oportunidades. 
 

Uma EIA nunca deverá ser encarada como um fim em si mas um meio virtuoso a 
partir do qual se obtém informação oritentada para a tomada de decisão e a acção 
fundamentada no sentido de assegurar que as suas políticas ou práticas não são 
discriminatórias e contribuem para o progresso da igualdade. A EIA encontra-se bem 
desenvolvida somente nalguns países da UE; em muitos outros, trata-se de um 
conceito novo ou até mesmo desconhecido. A EIA foi primeiramente introduzida – 
mediante um pedido formal de execução de EIA – na Irlanda do Norte em 1998 e na 
Inglaterra, no País de Gales e na Escócia em 2001. A EIA é conduzida 
principalmente por autoridades públicas e instituições de serviços públicos. Se 
possível, a EIA deverá ser implementada antes de uma autoridade pública tomar a 
decisão sobre as acções futuras pela igualdade (como a adopção de uma nova 
política, a alteração de uma política já existente) e deverá ser integrada no processo 
de desenvolvimento das suas políticas.  
 
As cinco etapas da EIA durante o processo de desenvolvimento da política  
Fonte: Comissão para a Igualdade e os Direitos Humanos, Reino Unido 
 
• Etapa 1. Desenvolvimento de política preliminar ou planeamento de revisão da 

política: 
o (i) Decidir se a política ou o serviço requerem uma EIA, 
o (ii) Definir o âmbito da EIA; 

• Etapa 2. Elaboração da política e avaliação do impacte. 
• Etapa 3. Implementação das abordagens de monitorização, apreciação e 

revisão. 
• Etapa 4. Aprovação final e publicação da política. 
• Etapa 5. Monitorização e revisão do plano de acção. 
 
No caso de políticas ou práticas já implementadas, a EIA irá proporcionar 
informação semelhante e indicará à organização se é necessária alguma alteração 
de modo a reforçar a legitimidade e eficácia daquelas. 
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Como funciona o procedimento da EIA?  
 
Não existe uma forma única de proceder à avaliação do impacte na igualdade e que 
possa ser utilizada, tal como um receituário, por todas as instituições em todos os 
casos. Dependerá da política ou prática específica que esteja em análise, bem como 
das funções da respectiva autoridade ou instituição, da sua dimensão e dos seus 
recursos. As instituições deverão desenvolver a sua própria metodologia de EIA, 
para que esta reflicta plenamente o carácter e os objectivos das suas actividades, 
assegurando assim coerência interna à avaliação. Assim, diferentes instituições irão 
utilizar diferentes abordagens mas há, contudo, algumas questões básicas e 
problemas que deverão ser abordados pelas EIA e que são, de certo modo, 
universais:  
 
• Poderá a decisão, política ou prática ter um impacte negativo sobre: 

o a igualdade de oportunidades de qualquer grupo (em função da idade, do 
género, da orientação sexual, da deficiência, da etnia, etc.)? 

o as relações entre os membros de diferentes grupos ou entre os membros 
de um mesmo grupo de igualdade e terceiros? 

• Poderá o impacte negativo representar uma discriminação directa ou indirecta 
ou de alguma forma violar as disposições da legislação relativa à discriminação? 

• Poderá a decisão, política ou prática ser mais eficaz na promoção da igualdade 
de oportunidades para todos ou para determinados grupos (discriminação 
positiva)? 

• Poderá a decisão, política ou prática ser mais eficaz no fomento das boas 
relações entre membros de diferentes grupos ou entre os membros de um 
mesmo grupo de igualdade e terceiros?  

• É necessário mais investigação, envolvimento ou consulta? Tal investigação, 
envolvimento ou consulta seria proporcional à importância da política ou prática? 
É provável que conduza a um resultado diferente? 

 
Nos materiais enunciados no final deste módulo, podem ser encontrados vários 
exemplos de ferramentas práticas desenvolvidas numa EIA concreta. Alguns dos 
exemplos mostram que determinadas organizações utilizam a EIA como uma base 
para as suas acções, sendo esse aliás o propósito com que foi concebida.  
 
As questões a serem formuladas para uma EIA irão depender do aspecto a ser 
avaliado numa decisão, política ou prática. Desejavelmente, esta avaliação poderá 
ser efectuada em relação a qualquer política do Governo local ou nacional, ou a 
qualquer política relativa à prestação de serviços ou funções públicas, tais como o 
policiamento, ou ainda a instituições de educação ou de saúde.  
Para aplicar ao questionário EIA, podem ser utilizados as várias técnicas e 
ferramentas referidas na secção sobre monitorização.  
 
Papel desempenhado pelas ONG na avaliação do impacte na igualdade 
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Até à data, a maior parte da literatura que versa sobre as EIA concentra-se na 
obrigação de as instituições públicas conhecerem os efeitos daquilo que fazem, ou 
que se propõem fazer, em prol da igualdade. Embora as ONG sejam raramente 
mencionadas a sua experiência, muitas vezes especializada, deverá ser integrada 
num processo de EIA de um organismo público.  
 
Conforme foi concluído pela Comissão para a Igualdade e os Direitos Humanos do 
Reino Unido:  
 

“A informação e a visão que poderão ser adquiridas com o envolvimento 
[comunitário] no processo de consulta são vitais para as EIA, permitindo que 
aqueles que são afectados pela forma como uma autoridade pública executa 
as suas funções possam dar um verdadeiro contributo, melhorando os 
resultados e capacitando quer os utentes dos serviços quer os funcionários. 
(…) Tais abordagens de envolvimento e consulta mais amplas deverão incluir 
as comunidades e os grupos abrangidos pelas funções do sector público, 
bem como grupos de igualdade mais vastos. Muitos destes grupos enfrentam 
obstáculos particulares ao seu envolvimento, o que significa que poderá ser 
necessário prestar apoio e realizar actividades de divulgação 
direccionadas.”26 

 
A situação descrita refere-se ao contexto de um país onde a EIA se tornou uma 
obrigação formal. O papel crucial das ONG deverá ser debatido, especialmente se 
as instituições do sector público ou privado não estiverem a concretizar EIAs.  
Na prática, a avaliação do impacte na igualdade é uma forma estruturada de 
monitorização da igualdade que é conducente à acção visando a mudança, e que, 
tal como as várias formas de monitorização anteriormente descritas, poderá ser 
utilizada pelas ONG para informar e apoiar o seu trabalho no âmbito da 
representação de defesa (advocacy). 
 
EXERCÍCIO (questões para debate em grupo):  
 
1. qual é o possível papel a ser desempenhado pelas ONG em relação à EIA (por 

exemplo, a ONG como um interveniente que serve de inspiração a outros para 
a realização e a divulgação da ideia de EIA; a ONG como um elemento que 
intervém numa EIA realizada por outros, por exemplo, mediante a participação 
de “grupos-alvo”, o fornecimento de informação e feedback às autoridades, a 
apresntação de propostas de alteração às políticas e práticas; uma ONG que 
realiza uma EIA enquanto agente de avaliação externo);  

2. qual é a possível função de uma dada ONG no contexto nacional em particular 
e que possíveis actividades dentro de um plano de acção poderão ser 
formuladas.  

 
                                                 
26  Comissão para a Igualdade e os Direitos Humanos (2009) Equality impact assessment guidance. 

A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review, CIDH, 
p. 15.  
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4.3 Representação de defesa (advocacy)  
 
«Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e empenhadas  
possa mudar o mundo. Afinal, foi sempre assim que aconteceu.»  
Margaret Mead  
 
Pretende-se que as ONG adquiram conhecimentos e competências do âmbito da 
representação de defesa (advocacy) estratégica, de modo a garantir uma melhor e 
mais eficaz aplicação de leis e políticas no combate à discriminação. 
 
4.3.1 Definição 
 
«Representação de defesa» («advocacy») refere-se a uma acção organizada para 
assegurar a mudança [social], mediante a apresentação de elementos de prova e de 
argumentos sobre como e porquê deverá ocorrer a mudança. Esta poderá ser ao 
nível das políticas e das leis, quanto ao seu nível da implementação ou da 
percepção que as pessoas têm em relação às políticas existentes e aos próprios 
direitos que lhes assistem.  
 
«Representação de defesa estratégica» refere-se a um leque de acções que são 
cuidadosamente desenvolvidas, planeadas e executadas por intervenientes que 
visam atingir um determinado objectivo. O lobbying é uma forma de representação 
de defesa. 
 
4.3.2 Âmbito 
 
As ONG poderão realizar uma defesa estratégica eficaz. São aqui consideradas as 
necessidades ao nível da concepção, do planeamento e da execução de diferentes 
acções de representação de defesa, bem como da monitorização e da avaliação dos 
resultados e do impacte.  
 
A representação de defesa envolve a recolha de informação, a monitorização, a 
criação de parcerias e do trabalho em rede e a utilização dos meios de comunicação 
social. Este módulo indica o contexto no qual tais processos ou actividades são 
necessários para uma representação de defesa eficaz. 
 
Abordar-se-á a representação de defesa dinamizada por ONG e não o lobbying 
realizado como uma actividade comercial ou qualquer forma de advocacy feita por 
organizações do sector privado, nem ainda a formação de competências de base 
comunitária, a qual poderá ser parte integrante da representação de defesa 
estratégica de uma ONG. 
 
4.3.3 Conteúdo 
 
A representação de defesa consiste num processo sistemático para realizar a 
mudança, com passos sequenciais e actividades específicas.  
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a) Análise inicial para identificar um tema de representação de defesa 
 
Pode-se começar por interrogar a realidade social através das seguintes questões:  
há indícios de discriminação, desfavorecimento ou desigualdade na área de 
interesse da sua organização? há sinais de falhas na implementação integral da 
legislação anti-discriminação nacional ou comunitária? sabe-se de políticas ou 
práticas que impeçam ou inibam todos os grupos de usufruírem dos seus plenos 
direitos à igualdade? Por exemplo: 
 

As pessoas com deficiência são desproporcionalmente excluídas da maior 
parte dos tipos de emprego a muitos níveis, com a excepção do emprego 
«protegido» que é restrito unicamente a pessoas com deficiência. 
 
Apesar da existência de leis nacionais, europeias e internacionais que 
estabelecem a igualdade no acesso à educação, algumas famílias oriundas de 
certas minorias étnicas sentem a discriminação (directa e/ou indirecta) quando 
tentam inscrever os seus filhos numa escola do ensino regular. 

 
• Que elemento de prova está disponível? É objectivo? É inequívoco? 
• Quais são as causas subjacentes? Quem é responsável pela situação? 
• Como é que as causas poderiam ser abordadas?  
• Com base na experiência da ONG, onde é que a mudança será possível e 

onde é que irá provavelmente encontrar uma forte resistência à mudança? 
 
A «árvore do problema» é uma ferramenta de análise útil que poderá ajudar a: 
 
• visualizar os aspectos de natureza legal, política e social do problema; 
• identificar as causas ou as consequências que estão directa ou indirectamente 

relacionadas com o problema; 
• perceber para onde é que a acção de representação de defesa poderia ser 

mais eficazmente direccionada.  
 
No exemplo simplificado de uma «árvore do problema», tal como aquele que se 
apresenta em seguida, o tronco da árvore ilustra o “problema”, os factores que 
contribuem para o problema são as raízes, e as raízes mais profundas são as 
causas destas últimas. Os sintomas ou os efeitos do problema são os ramos e os 
efeitos mais amplos são os ramos superiores. 
 
EXEMPLO (análise em árvore: “discriminação das pessoas com deficência no 
emprego”) 
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Nota: na prática, haveria outras causas e efeitos e mais relações entre as causas. 
 
b) Conhecer mais: compreender o problema e as suas causas 

 
Para uma explicação mais abrangente sobre a recolha de informação, a 
monitorização e a avaliação do impacte para reunir elementos de prova da 
discriminação, consultar os módulos acima apresentados nos pontos 4.1 e 4.2.  
 
Antes de iniciar o planeamento da sua acção ao nível da representação de defesa 
(advocacy), é essencial compreender plenamente o problema e as suas causas. 
Poderá ser útil dividir a questão nas suas várias componentes e posteriormente, 

eventuais problemas 
de saúde mental 
criados/acrescidos 

exclusão social de 
pessoas com 
deficiência 

os agregados familiares de 
pessoas com deficiência 
viverão na pobreza 

as pessoas com deficiência 
poderão ser demasiado 

dependentes dos benefícios 
estatais 

as pessoas com 
deficiência  

participam pouco na 
sociedade civil 

desmoralização, 
isolamento das pessoas 
com deficiência 

discriminação das 
pessoas com 
deficiência no 

emprego 

 por parte dos 
empregadores, 
preconceito e  
ignorância em 
relação às 
capacidades 
laborais das 
pessoas com 
deficiência 

os empregadores 
recusam as 

candidaturas de 
pessoas com 
deficiência 

não aplicação 
ou difícil 

aplicação das 
leis anti-

discriminação 

preconceito e 
ignorância por 

parte do público 
em relação às 

capacidades das 
pessoas com 
deficiência 

os empregadores 
desconhecem as 

leis anti-
discriminação e o 

seu grau de 
compulsividade 

as pessoas com 
deficiência e suas 

famílias 
desconhecem os seus 
direitos de igualdade 

falta de serviços de 
aconselhamento 
jurídico/inserção 

profissional 

filhos de pais com 
deficiência com 

probabilidade de 
maior pobreza 

as pessoas com 
deficiência muitas 

vezes não denunciam 
a rejeição dos 

empregadores e de 
outras entidades 

as pessoas com deficiência 
têm falta de adequação de  
competências profissionais  

as pessoas com deficiência 
são excluídas do ensino e 
da formação profissional/ 

conteúdos formativos 
desadequados 
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para cada uma delas, identificar as causas e consequências e as possíveis soluções. 
Perguntar «porquê», repetidamente, poderá ajudar a identificar as causas de fundo. 
Por exemplo, as barreiras à igualdade no emprego para pessoas com deficiência 
poderão ser vistas como: 
 
• falta de conhecimento, por parte das entidades empregadoras, das leis anti-

discriminação; 
• preconceito e ignorância das entidades empregadoras em relação à 

empregabilidade de pessoas com deficiência; 
• pouco interesse por parte dos sindicatos da prática de não recrutamento de 

pessoas com deficiência; 
• exclusão de pessoas com deficiência do ensino e da formação que lhes daria 

as competências para o emprego; 
• não implementação e/ou não execução das leis anti-discriminação;  
• desconhecimento, por parte das pessoas com deficiência, dos seus direitos ao 

abrigo das leis anti-discriminação; e 
• falta de agentes habilitados/as a prestar apoio e aconselhamento a pessoas 

com deficiência acerca dos seus direitos no que se refere à discriminação.  
 
Cada um destes factores terá as suas próprias causas e, em cada caso, dever-se-á 
identificar os/as  profissionais ou as instituições responsáveis e/ou envolvidos/as. 
Isto poderá ajudar a encontrar focos de acção-charneira a partir dos quais se fará o 
planeamento orientado para criar a mudança. 
 
c) Qual é a sua meta a longo prazo? Quais são os seus objectivos?  
 
O seu objectivo de representação de defesa (advocacy) deverá descrever a 
mudança que pretende ver concretizada, isto é, deve espelhar o resultado desejado, 
a longo prazo, das acções de defesa e representação. O seu objectivo de 
representação de defesa poderá ser de carácter geral, como por exemplo: 
 
• que todas as pessoas com deficiência usufruam de igualdade no acesso ao 

emprego; 
• que todas as escolas do distrito proporcionem igualdade no acesso ao ensino 

regular para alunos de todas as origens étnicas sem qualquer discriminação. 
 
As metas de representação de defesa (advocacy) são mudanças específicas, a 
curto ou a médio prazo, que deverão ser possíveis de alcançar e que contribuam 
para atingir o/s objectivo/s geral/is estabelecidos. Se um problema for complexo ou 
multi causal, provavelmente será identificado mais do que um objectivo e sequentes 
metas. De um modo geral, os objectivos de representação de defesa deverão ter 
uma calendarização de um a três anos. Este período temporal permitirá monitorizar 
os progressos (cf. abaixo) e ter em conta, a nível de outros objectivos, quaisquer 
desenvolvimentos de natureza política, jurídica ou outra, que possam afectar a 
concretização do objectivo de longo prazo. 
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Os objectivos deverão ser SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and 
Time-bound), i.e., Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Definidos no 
Tempo. Deverão descrever a mudança que deseja alcançar, e não aquilo que 
tenciona fazer para concretizar essa mudança. Por exemplo: 

 
Dentro de 18 meses, o [respectivo departamento governamental ou órgão 
especializado na igualdade] irá publicar e comunicar a todas as organizações 
patronais nacionais e a todos os sindicatos registados uma orientação clara 
acerca da proibição de discriminação no emprego. No início do próximo ano 
lectivo, os responsáveis pela educação e os directores de todos os 
estabelecimentos de ensino no distrito terão já recebido formação sobre a 
legislação nacional anti-discriminação aplicável ao domínio da educação.  
 

Específico – evitar termos vagos, tais como «capacitar», «permitir»; explicitar o que 
se vai fazer concretamente para, por exemplo, “capacitar”. 
 
Mensurável – há que ser o mais exacto possível para que seja possível apresentar 
evidências de progresso e alcance desses objetivos e, portanto: 
 
• incluir números (de pessoas, organizações, frequências, casos de teste); 
• mencionar limites geográficos ou sectoriais (por exemplo, em todo o território 

ou nos três principais centros populacionais, todos os prestadores de serviços 
ou os prestadores de serviços do sector público). 

 
Atingível – formular os objectivos de modo a que as pessoas envolvidas percebam 
quando forem atingidos. Por exemplo, uma protecção jurídica eficaz contra a 
discriminação na educação poderia ser um objectivo, mas a meta deve mencionar o 
quê, quando, quem, onde e como (ou seja, nos próximos 12 meses, o Governo irá 
rever a forma como a legislação anti-discriminação está a ser aplicada na área da 
educação). 
 
Realista – os objectivos deverão ser atingíveis no período temporal planeado e 
dentro da capacidade (incluindo recursos) da entidade (cf. abaixo). Por outro lado, 
os objetivos devem ser coerentes internamente (entre si e à luz da missão/visão da 
ONG) e externamente (com a realidade social a abranger). 
 
Definido no tempo – o seu objectivo deverá incluir um período temporal claro e 
realista, dentro do qual a mudança proposta deverá ser alcançada.  
 
d) Avaliação da sua capacidade de representação de defesa 
 
Ao decidir os objectivos e planear a estratégia de representação de defesa 
(advocacy), a capacidade da ONG é um factor determinante. Dever-se-á ter uma 
noção exacta do que a sua organização é capaz de fazer pelos seus próprios meios 
ou em parceria com outras organizações. Assim, responder às seguintes questões 
constitui uma fase preliminar e obrigatória: 
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• a ONG tem a capacidade necessária para planear, gerir e sustentar um 
trabalho de representação de defesa numa conjuntura política variável e 
envolvendo as partes interessadas?; 

• a ONG dispõe de um património suficiente, designadamente, em termos de 
recursos humanos e financeiros? ;  

• os colaboradores e voluntários da ONG possuem as competências, 
conhecimentos, disponibilidades e motivação à medida do que é necessário? 

 
Uma análise SWOT da representação de defesa poderá ajudar a avaliar a 
capacidade organizacional, ponderando as forças e fraquezas internas e as 
oportunidades e ameaças externas. (Consultar o módulo sobre Recolha de 
informação e planeamento da acção (4.1)). 
 
É importante contar com as forças da sua organização, tais como o conhecimento 
das questões, contactos relevantes e experiência de defesa e representação, e 
também identificar meios de superar as fraquezas internas, tais como a ausência de 
financiamento ou as exigências concomitantes em termos de tempo, profissionais e 
voluntários. As oportunidades externas poderão incluir relatos recentes dos meios de 
comunicação social, decisões judiciais favoráveis e apoios concedidos por outras 
organizações. Uma parte fundamental do plano de acção para a representação de 
defesa (advocacy) inclui também a tomada de medidas para superar eventuais 
ameaças externas, como a falta de interesse público ou a ausência de apoio por 
parte dos principais decisores políticos. É necessária a preparação para imprevistos, 
tais como uma mudança politicamente desfavorável do Governo local ou nacional.  
 
e) Poder e influência: como, quando e por quem são tomadas as decisões? 

Quem influencia os decisores? Quem detém realmente o poder para 
fomentar a mudança?  

 
«As questões de poder e de política estão… indissociavelmente ligadas  
ao trabalho de representação de defesa, apesar da relutância de alguns 
intervenientes em se envolverem na política.»27 
 
Há que ter já um bom conhecimento das realidades políticas que são relevantes 
para o objecto da sua representação de defesa. Entre as perguntas às quais 
precisará de responder incluem-se: 
 
• Quem é o responsável pela política que é alvo da sua atenção? Neste contexto, 

o termo «política» poderá englobar a ausência da política, uma política 
inadequada ou uma incorrecta implementação ou execução da política; 

• Quem são os decisores e quem está em posição de os influenciar?;  
• Existe um interesse público nessa política ou trata-se de uma temática que 

geralmente não é referida? Quem são os/as potenciais aliados/as?; 

                                                 
27  WaterAid Advocacy (2001) What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and 

sanitation sector, s.e., s.l. 
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• De que forma ir-se-á influenciar a referida política? Como funcionam, em 
termos práticos, o processo de elaboração das políticas e a dinâmica do poder 
nele existente? Quais são os pontos de entrada possíveis? 

  
O «poder» actua de diferentes formas simultaneamente e é importante considerá-las, 
e até expolorá-las, no contexto do plano de representação de defesa (advocacy), de 
modo a que possa conceber estratégias adequadas. Assim, considere-se: 
 
• poder visível – regras, estruturas, instituições e procedimentos formais; 
• poder oculto – os detentores do poder que controlam a agenda política, 

excluindo os grupos menos influentes; e 
• poder invisível – os factores que determinam os valores, as normas, as crenças 

e as atitudes, perpetuando os padrões de domínio e inferioridade. 
 
EXEMPLO: (tríade de poder: “discriminação das pessoas com deficência no 
emprego”) 
 

Poder Visível: entidades empregadoras 
Poder Oculto: proprietários/investidores, companhias de seguros  
Poder Invisível: preconceito e ignorância da sociedade 

 
É relevante também perceber como, quando e por quem são tomadas as decisões e 
quais os processos formais e informais de tomada de decisão, explicitando: 
 
• a tomada de decisão formal é aquilo que é exigido nos termos da lei ou da 

constituição ou segundo as normas da organização (ex. regulamento interno); e 
• a tomada de decisão informal precede, frequentemente, a tomada de decisão 

formal, por exemplo, quando o grupo dos decisores políticos que estão 
envolvidos no processo formal chega a acordo sobre a adopção de uma 
determinada posição. 
 

f) Quem são os “alvos” primários e secundários?  
 
Representação de defesa (advocacy) significa alcançar a mudança e para 
concretizá-la impõe-se que as pessoas ou as entidades que detêm o poder 
manifestem ou cheguem a acordo relativamente às mudanças que estão a ser 
preconizadas. Por conseguinte, é importante identificar os alvos primários – a 
pessoa, o grupo de pessoas ou as instituições com poder para dar resposta à 
solicitação e dirigir o processo de elaboração da política relacionada com a sua 
questão.  
Adicionalmente, deverão ser também identificadas aquelas pessoas que exercem 
alguma influência sobre os seus “alvos”, e que poderão fazer uso dessa influência a 
favor ou contra a sua causa. Estas pessoas constituem os alvos secundários. As 
partes interessadas incluem o grupo mais vasto de indivíduos e organizações 
susceptíveis de produzir um efeito – positivo ou negativo – na questão da sua 
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representação de defesa, ou que irão ser afectadas pela mudança que está a ser 
equacionada.  
 
A fim de visualizar a dinâmica do poder relacionado com a sua questão, os “alvos" 
primários e secundários e as principais partes interessadas podem ser 
esquematizados e ditribuídos com base em eixos de escalão de poder e posição de 
apoio ou oposição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A prioridade situa-se nos “alvos” primários que têm maior poder (aqueles que 
poderiam ser colocados acima da linha horizontal neste esquema). Dever-se-á 
procurar formas de prover reconhecimento e envolver notoriamente aqueles com o 
poder máximo e que são apoiantes, pois estes são os aliados por excelência. O 
maior desafio será conseguir uma mudança de posição, isto é, tornando apoiantes 
aqueles que, sendo também detentores do poder máximo, haviam sido avaliados 
como fortes oponentes à causa a defender. 
 
Quanto mais se souber acerca dos “alvos” no que respeita aos objectivos traçados, 
maior aptidão haverá para os influenciar e para tal há que consultar diferentes fontes 
de informação que criem um perfil fidedigno sobre os interesse e as atitudes 
dos ”alvos” e de quaisquer alterações nas relações de poder.  
As referidas fontes poderão incluir: 
 
• contacto directo prévio com a sua organização; 
• informação de colaboradores, voluntários, associados e pessoas empáticas 

com a causa; 
• conversação com os/as oponentes e apoiantes destes/as; 
• observação de reuniões formais ou informais, discursos, conferências de 

imprensa, presença nos meios de comunicação social, comparências em 
tribunal; 

• relatos nos meios de comunicação social; e 
• pesquisa de sítios Web relevantes. 

 
g) Qual é a mensagem fulcral?  
 
Havendo certeza do ponto fulcral da mensagem a transmitir, poder-se-á modelá-la 
de modo a transmitir a causa a diferentes audiências (ex. de acordo com a tipologia 

poder máximo 

poder mínimo 

apoio oposiçã
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de “alvos”) e variados meios (ex. slogans, palavras de ordem, relatórios ou briefings). 
A finalidade genérica da mensagem é conseguir informar, persuadir e influenciar as 
pessoas para que tomem atitudes e medidas de apoio à causa que é objecto da 
representação de defesa. Para isso a mensagem deverá transmitir claramente aos 
destinatários aquilo que pretende que seja feito.  
 
O ponto fulcral da mensagem deverá sintetizar a posição constante no planeamento 
da estratégia de representação de defesa o que inclui:  
 
• a análise do problema; 
• as provas nas quais a análise se baseia – apresentando evidências; 
• as causas do problema; 
• o/s que se presume/m ser responsável/is; 
• a razão que fundamenta  uma mudança emergente; 
• a solução proposta; e 
• as medidas para as quais se está a procurar apoios com vista a essa mudança. 
 
h) Qual é a abordagem, os métodos e os instrumentos adequados para a 

representação de defesa?  
 
Por haver diversos métodos e instrumentos de representação de defesa (advocacy), 
a escolha será normalmente baseada: 
 
• no resultado da análise da questão e dos “alvos” primários e secundários;  
• nos objectivos; 
• nos recursos; e 
• nas formas de trabalhar da ONG. 
 
A continuidade (e maturação) do projecto assim como a monitorização e a avaliação 
periódica (cf. abaixo) irão ajudar a escolher os métodos e instrumentos mais 
eficazes para determinados “alvos”. Na verdade, a maior parte das acções de 
representação de defesa envolve a utilização de mais do que um método ou 
instrumento ― de forma sequencial ou condensada ― nomeadamente, os seguintes: 
 
• lobbying;  
• reuniões (de lobbying, à porta fechada, abertas ao público), conferências , 

conferências ou workshops; 
• briefings e relatórios; 
• redacção de cartas/mensagens de correio electrónico; 
• press releases e outras formas de envolver os meios de comunicação social; 
• redes sociais e outras tecnologias de informação (TI); 
• litigação estratégica (consultar o módulo sobre recolha de informação e 

planeamento da acção ― 4.1); e 
• campanhas, mobilização de membros do público em geral (ex. protestos, 

manifestações, flash mobs). 
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 Lobbying 
 

“O lobbying pode ser um meio extremamente eficaz de veicular a sua 
mensagem mas antes precisa de ser bem ponderado, a fim de tirar o melhor 
partido possível da oportunidade que cria.”28 

 
O lobbying consiste em instruir os decisores e persuadi-los a promover a causa 
escolhida. Poderá ser realizado formalmente, através de briefings e reuniões, ou 
informalmente, através de conversas no âmbito de outros eventos e no decorrer de 
situações quotidianas, tais como caminhar pela rua ou ir beber um café. O lobbying 
pode ser um método de representação de defesa muito útil nos casos em que lhe é 
possível identificar os decisores e descrever as medidas específicas a serem 
tomadas por aqueles e que farão a diferença. Por exemplo, o lobbying junto de um 
vereador municipal, se um dos seus objectivos for impedir o encerramento de uma 
escola da localidade.  
 
Para tirar o máximo proveito das oportunidades do lobbying dever-se-á: 
 
• aprender como funcionam os «corredores do poder» – o “sistema”, os 

procedimentos e, em especial, a calendarização, bem como saber quem são os 
líderes e os intervenientes “de peso”. A tomada de decisão formal segue, 
frequentemente, normas processuais estritas que limitam a forma pela qual, e o 
momento em que, serão viáveis quaisquer intervenções ou alterações às 
políticas e medidas;  

• classificar a posição dos intervenientes perante a sua causa e o seu grau de 
influência; 

• desenvolver e estabelecer relações – ajudando os alvos prioritários e outros a 
compreenderem a causa que move a ONG, conquistando a confiança e 
empatia; e 

• mostrar o poder que se tem – coordenando os momentos de intervenção nos 
meios de comunicação social com as outras actividades, de modo a que os 
decisores políticos tomem conhecimento do impacte público das acções em 
favor da sua causa.  
 

 Reuniões 
 
As reuniões podem ser um meio eficaz de informar as pessoas sobre o problema e a 
solução proposta, ouvir os contra-argumentos, angariar apoios, criar redes e formar 
parcerias. Qualquer reunião para fins de representação de defesa (advocacy) deverá 
ser bem preparada e cuidadosamente realizada, sendo-lhe posteriormente dado o 
devido seguimento, a saber: 
 

                                                 
28  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, p.103. 
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• antecipadamente: definir os objectivos da reunião, planear a forma como será 
apresentado o caso, conhecer os aspectos que irão provavelmente suscitar 
interesse/dúvidas e influenciar o “alvo” e outros participantes, e ensaiar 
argumentos. 

• durante a reunião: expor a questão de modo a que seja relevante para os/as 
participantes, usar evidências e casos pessoais, e dispor-se a ouvir. Procurar 
obter um compromisso no apoio à causa. Além disso, e caso se trate de uma 
reunião de lobbying, a ONG poderá então disponibilizar-se para fornecer 
informação, solicitar ao decisor ou à sua equipa que tomem medidas 
específicas e tentar acordar uma calendarização. Fomentar a partilha dos 
dados de contacto e qualquer outra informação pertinente. 

• após a reunião: avaliá-la e, se tal for adequado, escrever a confirmar os 
pontos de acção acordados e enviar material complementar. Caso tenha sido 
uma reunião de lobbying, poder-se-á fazer o seguimento da mesma através de 
um telefonema, de uma mensagem de correio electrónico ou de uma carta, 
para perguntar se seria útil facultar mais informações, para (delicadamente) 
averiguar quais os progressos feitos, ou para sugerir uma nova reunião. 
Mesmo que não haja sinais de mudança, há que manter o contacto e tentar 
diferentes abordagens. 

 
 Relatórios e briefings  
 
Um relatório dos resultados da pesquisa feita sobre o/s problema/s que subjaz/em à 
causa poderá ser um instrumento útil na representação de defesa, mas o relatório 
deverá ser adaptado em função do público visado. Quanto mais importante for o 
leitor visado, talvez menor seja o tempo que dispõe para ler o relatório e, portanto, 
maior será a necessidade de fornecer um sumário executivo que influencie 
positivamente a decisão de adesão e envolvimento na causa. Um briefing é um meio 
de chamar a atenção dos decisores para uma determinada questão, sendo 
particularmente útil para obter apoios e empatias. Deverá apresentar claramente a 
acção que deseja que seja empreendida pelo seu alvo. Um briefing também deverá 
expor o contexto, utilizar exemplos de casos para ilustrar a situação, debater 
alternativas e facultar elementos de prova que alicercem a solução proposta. Poderá 
ser realizado a par com uma acção juntos dos meios de comunicação social, 
enviando um comunicado de imprensa imediatamente antes de o alvo ser chamado 
a tomar uma decisão importante. 
 
 Cartas e mensagens de correio electrónico 
 
As cartas e as mensagens de correio electrónico são ferramentas que poderá utilizar 
em combinação com o lobbying. Poderá ainda mobilizar o público em geral para que 
utilize cartas ou mensagens de correio electrónico como parte de uma campanha 
pública. Tal como todas as outras ferramentas, a redacção de uma carta precisa de 
ser planeada de modo a atrair a atenção dos decisores que muito provavelmente 
são destinatários habituais de um grande número de cartas e mensagens de correio 
electrónico. O seu conteúdo deverá ser breve ao mencionar o seu propósito, 
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clarificar uma preocupação comum e indicar claramente aquilo que está a solicitar 
que seja feito pelo destinatário. É importante guardar sempre uma cópia até porque 
poderá servir para redigir cartas para os alvos secundários. 
 
 TI: sítio Web, petições, blogues  
 
A internet permite fazer chegar rapidamente a mensagem a milhões de pessoas. 
Poder-se-á desenvolver e utilizar um sítio Web para levantar questões, incentivar o 
debate e responder a eventos, assim como albergar elementos de prova que 
sustentam a sua causa com imagens, áudio e texto. Para se manter válido, o seu 
sítio na Web deverá estar constantemente actualizado.  
 
As petições online podem ser uma via para demonstrar o apoio público à causa. A 
mensagem contida numa petição deverá ser inequívoca de modo a que os 
signatários saibam exactamente aquilo a que estão a dar o seu aval, e também para 
que o destinatário final receba uma mensagem clara. A fim de proteger a sua 
mensagem e os dados pessoais dos signatários, é aconselhável que utilize um site 
de petições, como por exemplo:  
 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Os blogues tornaram-se já ferramentas muito populares para efeitos de divulgação e 
formação de opinião. A ONG poderá utilizar um blogue de grupo para testar as 
opiniões sobre alguns aspectos do seu projecto de representação de defesa. Este 
tipo de blogue deverá ser elaborado de maneira a colocar em destaque as questões 
sobre as quais se gostaria de receber comentários. O blogue pode albergar também 
infromação que servirá de chamada de atenção para eventos ou campanhas que 
estejam descritas mais detalhadamente no seu sítio Web.  
 
 Meios de comunicação social 
 
Se o público em geral foi identificado como um dos principais influenciadores em 
relação aos decisores, então será fundamental envolver os meios de comunicação 
social ou media. Este trabalho poderá ser proactivo ou reactivo – pronunciando-se 
por iniciativa da ONG ou a pedido dos meios de comunicação social. Obriga a uma 
boa preparação, conhecendo-se a fundo o tema em questão.  
 
Uma representação de defesa eficaz depende, muitas vezes, do momento de 
intervenção, pelo que deverá coordenar–se com a cobertura dada nos meios de 
comunicação social e com a calendarização dos decisores e/ou ainda com a 
organização de um evento público.  
 
i) Preparar o plano de acção 
 

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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Todas as etapas e formas de representação de defesa anteriormente referidas 
deverão ser incorporadas no plano de acção – o percurso a seguir em direcção ao 
objectivo de longo prazo. 
 

Consultar a informação relativa à elaboração de um plano de acção no 
módulo sobre a recolha de informação e o planeamento da acção (4.1).  

 
Se se está a trabalhar com outras organizações, estas deverão participar na 
elaboração do plano de acção. O plano deverá referir-se aos objectivos e às acções 
a empreender ao nível da representação de defesa (advocacy). Deverá mencionar 
os indicadores para o sucesso, quando, por quem, com que recursos, e qual o 
resultado que se espera obter com a acção a ser empreendida, devendo ainda 
incluir pontos de análise e avaliação regulares.  
 
EXEMPLO: estrutura-modelo de um plano de acção para a representação de 
defesa 
 
Ano Mês Data  Actividade “Alvo”  Líder/es Colaboradores Outros 

Recursos  
(...)        
        
        
        
        
 
j) Monitorização e avaliação 
 
“Qual é o impacte das acções de representação de defesa?”, “Em que medida foi 
eficiente na obtenção das mudanças desejadas?” e “Quais as lições a retirar desta 
experiência de modo a tornar mais eficazes as suas futuras acções de 
representação de defesa?” são respostas dadas pela monitorização e a avaliação 
das acções de representação de defesa. Estas componentes de acção são 
essenciais pois proporcionam informação sobre se: 
 
• o trabalho de representação de defesa está no ”bom caminho” e se é 

necessário introduzir alterações ao plano de acção global; 
• os objectivos foram atingidos conforme planeado; 
• serve de aprendizagem para futuras iniciativas; 
• respeitou tanto os grupos cujos direitos são apoiados pelo trabalho de 

representação de defesa como as organizações associadas e órgãos de 
financiamento. 

 
O objectivo da monitorização é acompanhar os progressos efectuados, permite ao 
mesmo tempo que os métodos e os planos de acção sejam ajustados às mudanças 
imprevistas, incidentes ou informações novas. Avalia-se se os objectivos de 
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representação de defesa foram ou não atingidos, de que forma o foram , e qual o 
ensinamento para futuras acções.  
 
Explicitando ainda os conceitos de monitorização e avaliação da representação de 
defesa, retenha-se que: 
 
• a monitorização dos contributos e dos resultados deverá ser efectuada 

regularmente, tomando nota da ocorrência de quaisquer alterações externas; 
• nos pontos de avaliação ao longo do seu plano de acção faz-se uma 

apreciação dos progressos, e sempre que necessário muda-se o foco, 
reformula-se o plano e redirecciona-se os recursos, em vez de aguardar por 
uma avaliação completa no final do projecto. Há que registar os efeitos e o 
impacte e, quando não houver dados quantitativos, tomar nota de quaisquer 
elementos de prova disponíveis de uma forma tão sistemática quanto possível; 

• se, perante o número e diversidade de intervenientes,  houver dificuldade em 
atribuir o mérito pela mudança obtida, a melhor opção é partilhar os méritos; 

• a análise deverá abranger todos os aspectos que compõem o trabalho de 
representação de defesa, incluindo a comunicação do ponto fulcral da sua 
mensagem, a utilização da sua pesquisa, a influência exercida sobre os 
decisores, o trabalho em rede e a criação de parcerias, e questões gerais de 
carácter organizacional e logístico; e 

• deverá envolver os parceiros, os clientes, se aplicável, os “alvos” e a equipa de 
colaboradores, na avaliação do trabalho. 

 
EXEMPLO: quadro de monitorização e avaliação 
 
Actividade de 
representação 
de defesa 
(contributos) 

Resultados Indicadores de  
objectivos de curto 
prazo e  
resultados intercalares 

Indicadores de  
objectivos de longo 
prazo  
e impacte 

Reuniões com os 
decisores 

N.º de 
reuniões 

N.º acrescido de 
decisores que apoiam a 
causa 

Mudança de política. 
Implementação total 
da política 
modificada. 
Informação e 
formação ministrada 
sobre a política 
modificada. 

Emissão de 
comunicados de 
imprensa 

N.º de 
intervençõe
s nos media 

Debate público 
acrescido, evidências nos 
media de apoio à causa 

 
4.4 Parcerias e Redes 
 
«Reunir-se é um começo; permanecer unidos é um progresso; 
 trabalhar juntos é sucesso.»  
Henry Ford 
 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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As ONG deverão adoptar uma abordagem estratégica para estabelecer e manter 
relações sustentáveis com os principais intervenientes na sua respectiva área de 
actuação, de modo a conquistarem mais poder (ou influência) e a atingirem 
melhores resultados do que aqueles que seriam capazes de obter exclusiva-mente 
pelos seus próprios meios. É importante compreender o processo de criação de 
parcerias, o qual inclui a análise da situação e do objectivo desejado, identificação 
de potenciais parceiros e das suas necessidades e expectativas, e a implementação 
e manutenção eficaz da parceria.  
 
4.4.1 Definição 
 
Uma parceria é um acordo de colaboração baseado em objectivos partilhados e 
compatíveis, que são estipulados entre duas ou mais organizações. Poderá ser 
criada uma parceria com o intuito de abordar uma questão em particular, ou uma 
preocupação ou objectivo comum de âmbito mais alargado. A parceria pode ser 
estabelecida por um período de tempo definido ou poderá operar indefinidamente. 
Poderá existir uma parceria em qualquer ponto de um continuum, com um nível de 
complexidade que pode ir desde o trabalho em rede informal e da partilha de 
informação até uma cooperação integral ao nível planeamento, intervenção e 
avaliação.  
 
4.4.2 Âmbito 
 
Serão apresentadas algumas ferramentas metodológicas para o envolvimento das 
ONG em parcerias estratégicas e explorar-se-ão os seguintes itens: 
 
• porquê criar uma parceria/rede e os níveis de cooperação; 
• qual é o valor acrescentado de que se reveste uma parceria, designadamente, 

benefícios, riscos e desafios;  
• os principais intervenientes e cooperação (sector privado, Governo, sindicatos); 
• como trabalhar em rede/criar parcerias eficazmente com metas e objectivos 

comuns;  
• como avaliar o impacte do trabalho em rede e das parcerias e manter a 

cooperação; e  
• exemplos de boas práticas e de cooperação ao nível nacional e internacional. 
 
Os meios para garantir o financiamento não serão aqui analisados. 
 
4.4.3 Conteúdo 
 
O trabalho em rede e as parcerias requerem uma abordagem sequencial:  
 
PASSO 1. Preparar (identificar as questões em jogo, as causas e as raízes do 

problema, possíveis soluções); 
PASSO 2. Fazer um levantamento sobre os intervenientes (identificar os potenciais 

parceiros, as suas capacidades e possíveis obstáculos); 
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PASSO 3. Escolher um modelo de parceria (formal, informal, cooperativo, integrado, 
a sua respectiva duração, etc.); 

PASSO 4. Estabelecer a parceria (acordo); 
PASSO 5. Avaliar e assegurar a sustentabilidade. 
 
4.4.3.1 Criar uma parceria/rede e os níveis de cooperação adequados 
 
EXERCÍCIO: sessão de brainstorming acerca dos benefícios e desvantagens 
potenciais 
 
 Benefícios potenciais: 
 
As parcerias permitem a uma ONG: conquistar um poder de influência que não 
teriam pelos seus próprios meios e atingir resultados tangíveis que não poderiam 
alcançar por si mesmas; prosseguir objectivos e metas comuns sustentáveis, 
aumentando a eficácia das suas acções (estas acções comuns irão ainda contribuir 
para colmatar lacunas inultrapassáveis só por uma entidade); identificar 
oportunidades, satisfazer eficazmente as necessidades da organização e promover 
o diálogo e a cooperação com outros intervenientes-chave.  
 
Um bom ponto de partida será dialogar com os respectivos grupos e fóruns 
identificados como intervenientes-chave, de maneira a ficar a conhecer as suas 
opiniões. O trabalho em rede efectuado desta forma irá ajudar a organização a fazer 
o levantamento dos potenciais parceiros e criar uma base de dados de contactos 
úteis e actualizados. Além disso, alarga a sua base de apoio para reforçar o 
impacto de quaisquer actividades/campanhas demonstrando uma actuação 
conjunta relativamente a uma mensagem/questão. 
 
O trabalho em rede com outros grupos e organizações com um objectivo comum no 
combate à discriminação ou com outros objectivos partilhados relativamente à 
mesma questão (por exemplo, melhorar as condições nas escolas rurais) é um meio 
ideal para:  
 
• partilhar a perícia (conhecimento, know-how e práticas) e ter acesso a novas 

ideias; 
• reconhecer a perícia dos diferentes parceiros, criando uma bolsa de recursos 

especializados em diversas áreas; e 
• defender uma cooperação transversal em múltiplas matérias. 

 
A criação de alianças com outros sectores permite um melhor intercâmbio de 
informação e uma melhor coordenação de estratégias, possibilitando a mobilização 
de mais apoios para a agenda da igualdade (com os quais se influenciam os 
responsáveis pela elaboração de políticas e pela tomada de decisões).  As parcerias 
constituídas com outras organizações da sociedade civil diferem das parcerias com 
empresas do sector privado ou entidades do sector público. As duas últimas 
categorias poderão ser mais focalizadas dentro de uma estrutura específica ou para 
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um objectivo em particular, enquanto uma parceria entre ONG poderá ser 
simplesmente uma plataforma de acção conjunta visando um objectivo geral comum.  
 
EXEMPLO: o todo é mais que a soma das partes  
A Hungarian Disability Caucus é uma coligação de organizações sem fins lucrativos 
que envolve peritos de organizações nacionais e internacionais que operam no 
domínio da deficiência. Aquela compilou 254 páginas num relatório que analisa a 
implementação nacional da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e suscitou grande interesse entre profissionais desta área, 
quer na Hungria quer no estrangeiro. Para além da análise jurídica, o Caucus 
certificou-se de que o relatório reflectia as realidades com que se deparam as 
pessoas com deficiência.  
 
É também muito importante a constituição de alianças com outros grupos da 
sociedade civil que estejam em posição de se posicionar “em bloco”nas questões 
políticas e económicas, como é o caso dos sindicatos, das universidades e dos 
grupos de reflexão, das organizações de defesa dos consumidores e dos meios de 
comunicação social. Tal poderá contribuir para a preparação, a implementação, a 
monitorização e a avaliação de programas e acções de apoio público e também 
melhorar o entendimento entre os vários tipos de partes interessadas.  
 
EXEMPLO: 2+2=5  
A RASMUS é uma rede nacional contra o racismo e a xenofobia na Finlândia, que é 
composta por elementos que se opõem ao racismo e à xenofobia, dedicando-se a 
promover o multiculturalismo e os direitos humanos.  O grupo é formado por pessoas 
que estão activas no seio de diversas ONG, membros de sociedades imigrantes e 
diferentes comunidades religiosas, representantes de sindicatos, funcionários do 
Governo e investigadores. 
 
Em última análise, as parcerias podem aumentar a capacidade e fortalecer as 
organizações, intensificar a participação comunitária e facilitar a 
sobrevivência/sustentabilidade de uma organização ou iniciativa. 
 
As ONG podem, por exemplo, convidar outras organizações, que trabalhem em 
áreas semelhantes ou relacionadas, para debates em «mesas redondas» onde 
possam partilhar informação sobre os projectos nos quais estão envolvidas. Essa é 
uma oportunidade para as organizações chegarem a acordo sobre objectivos de 
lobbying e campanha ou desenvolverem estratégias de execução concordante para 
objectivos interligados, que são específicos de cada grupo mas que se inserem 
numa visão e num objectivo comuns.  
 
Este «trabalho de equipa» unificado irá ajudar igualmente a evitar qualquer 
duplicação de trabalho ou esforços (e portanto, de custos) no mesmo domínio. 
Isto é importante, especialmente se as organizações estiverem a concorrer pelo 
mesmo financiamento. As vantagens económicas de trabalhar em conjunto e 
partilhar os conhecimentos passam também por permitir libertar fundos que depois 
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podem ser novamente utilizados de outras formas, e uma vez mais, eventualmente 
numa base conjunta ou harmonizada.  
 
Ao realizar os seus próprios seminários e ser convidada para falar noutras 
conferências ou eventos relevantes, a organização irá conferir maior visibilidade 
ao trabalho e difundir uma mensagem de sensibilização para as questões da 
discriminação.  
 
 Desvantagens potenciais: 
 
• as parcerias implicam uma dose extra de organização e complexidade 

comparativamente com as actividades independentes e individuais, podendo 
haver mais recursos, princípios, agendas, etc. para coordenar com maior risco 
de conflito; 

• as coligações poderão exigir compromissos relativamente às prioridades ou 
aos princípios porém, os benefícios de um tal compromisso terão de 
compensar as suas desvantagens. De modo a identificar metas e objectivos 
comuns, as organizações terão que assumir um compromisso e adoptar uma 
postura de flexibilidade para chegar a um consenso. Poder-se-á ter de ceder 
uma parte do controlo no que respeita à mensagem veiculada e às decisões. 
As parcerias  podem gerar desequilíbrios de poder ou reforçar os interesses do 
parceiro de maior dimensão/mais influente. Isto irá depender igualmente do tipo 
de parcerias constituídas (formal, informal, colaborativo, integrado, etc.) e do 
tipo de actividades realizadas (lobbying, campanhas, investigação, etc.); 

• o risco de comprometer o nome e a reputação da organização, ou de esta ser 
associada a aspectos negativos dos seus parceiros. Os apoiantes da 
organização poderão estar relutantes em criar uma parceria de base múltipla 
(devido a perspectivas distorcidas acerca dos grupos vulneráveis). É 
importante desenvolver códigos de conduta/regulamentos internos que sejam 
aplicáveis aos beneficiários, aos voluntários e aos membros do pessoal, 
exigindo uma política de tolerância-zero face à discriminação; 

• uma parceria poderá exigir demasiado tempo; 
• parcerias eficazes requerem, mesmo no caso de serem informais, que pelo 

menos uma das ONG parceiras se ocupe das tarefas logísticas e actue como 
um secretariado/motor; e 

• as organizações parceiras podem correr alguns riscos financeiros.  
 
No entanto, é possível ter uma noção antecipada da maioria dos riscos e evitá-los, 
quer seja através da criação de parcerias informais, quer de uma clara definição das 
funções e da partilha prévia das responsabilidades.  
 
EXERCÍCIO: as pessoas de uma comunidade LGBT poderão enfrentar situações de 
discriminação no local de trabalho. Identificar os eventuais problemas encontrados, 
as causas e as potenciais soluções, desenhando uma árvore do problema. Consultar 
o módulo sobre a representação de defesa (4.3).  
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Mensagem-chave: ter em mente os objectivos e as necessidades/expectativas 
da ONG de origem ao ponderar a entrada numa parceria. 
 
4.4.3.2 Identificar os principais intervenientes 
 
Em primeiro lugar, a organização precisa de identificar os principais parceiros com 
os quais poderá trabalhar em rede e, eventualmente, formar parcerias. Para esse 
efeito, é necessário manter-se focada no objectivo global, sendo que a dimensão da 
parceria dependerá da escala e da natureza das actividades a serem realizadas. 
 
Entre os parceiros ideais poderemos citar os decisores, as autoridades públicas, as 
partes interessadas a nível local, outras organizações que partilhem dos mesmos 
objectivos ou grupos de beneficiários específicos. É importante reflectir acerca do 
valor acrescentado de cada parceiro. A organização precisa de desenvolver um 
inventário dos possíveis parceiros, bem como um perfil de parceiros. No entanto, um 
perfil dos não parceiros será igualmente importante, na medida em que é 
aconselhável estabelecer claramente os limites logo desde o início. Uma vez mais, 
dependendo da sua natureza, das suas necessidades e dos seus objectivos, as 
organizações poderão querer entrar em parcerias informais, em vez de parcerias 
formais.  
 
EXERCÍCIO: com base no caso de uma comunidade LGBT, fazer um levantamento 
dos parceiros com os quais se vai trabalhar e identificar as respectivas capacidades, 
bem como as oportunidades/os obstáculos inerentes à criação dessa parceria.  
 
Mensagem-chave: reservar algum tempo para formar uma rede de trabalho a 
partir da base e construir uma relação assente na confiança. 
 
4.4.3.3 Modelos de parceria 
 
EXERCÍCIO: sessão de brainstorming acerca das diferentes opções de parceria. Dar 
exemplos de parcerias formais/informais, modelos 
cooperativos/colaborativos/integrados, redes, etc.  
 
EXEMPLO: formalidade sustentada na informalidade que funcionou  
 
Na Antiga República Jugoslava da Macedónia (ARJM), os membros da Human 
Rights House (Casa dos Direitos Humanos) são também membros da Alliance 
Macedonia without Discrimination (Aliança Macedónia Sem Discriminação). A 
Aliança tem membros que operam no âmbito de diferentes matérias e actua como 
uma rede para a igualdade e a não discriminação. Esta parceria teve início no final 
do ano de 2006 e até Junho de 2009 tratava-se de uma rede informal. A decisão de 
formalizar esta aliança surgiu em resultado da necessidade de ter uma acção mais 
estruturada no domínio da promoção da igualdade de oportunidades e da protecção 
contra a discriminação na República da Macedónia. O objectivo da Aliança 
Macedónia Sem Discriminação é o de querer contribuir para a criação de uma uma 
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sociedade justa, isenta de discriminação, onde todas as pessoas usufruam da 
igualdade de oportunidades e beneficiem da diversidade. 
 

ESQUEMA. Modelos de parceria (três exemplos) 
Modelo Cooperativo Modelo Colaborativo Modelo Integrado 
Cada parceiro: 
• mantém a sua própria 

responsabilidade  
• pela tomada de 

decisões 
• permanece autónomo 
• conserva a sua 

identidade própria 
• dispõe do seu próprio 

pessoal e orçamento 
• é totalmente 

responsável pelas 
suas acções 

Cada parceiro: 
• partilha a autoridade 

e a responsabilidade  
• da sua tomada de 

decisões 
• possui funções e 

responsabilidades 
particulares 

• é responsável 
perante o outro 

• contribui com os 
seus recursos 

• cede alguma da sua 
autonomia 

Cada parceiro: 
• transfere a sua autoridade 

em termos de tomada de 
decisões para uma nova 
estrutura/nova entidade 

• integra os seus recursos nos 
recursos dos outros parceiros 

• administra em conformidade 
com políticas e 
procedimentos comuns 

• cede uma parte considerável 
da sua autonomia 

Tomada de decisão 
• por consenso 
• não requer acordo em 

todos os casos 

Tomada de decisão  
• por consenso 
• requer acordo  

Tomada de decisão  
• por voto se necessário 
• requer acordo 

Fonte: Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building 
and sustaining partnerships, s.l.  

 
Mensagem-chave: garantir flexibilidade e disponibilidade para assumir 
compromissos.  
 
4.4.3.4 Trabalhar em rede/criar parcerias eficazmente com metas e objectivos 

comuns a atingir 
 

Parceiros que se comprometem 
As parcerias constituem um processo dinâmico e deverão ser estabelecidas passo a 
passo (trabalho em rede, parceria e criação de uma aliança sustentável), envolvendo 
os parceiros identificados numa fase inicial e integrando-os gradualmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementação 

da 
parceria 

Aliança e 
difusão 

sustentável 

Trabalho em 
rede 
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Objectivos e metas comuns: Muitas vezes os parceiros não chegam a acordo no 
que se refere a uma visão e objectivos comuns (porque nunca debatem estes 
aspectos ou porque não comunicam adequadamente). Dever-se-á estabelecer, e 
definir desde o início da parceria, uma base comum, com valores e interesses 
partilhados e definições básicas. As parcerias podem apresentar-se sob a forma de 
estruturas complexas e dinâmicas que requerem uma visão estratégica a ser 
definida e acordada por todos os parceiros envolvidos. 
 
Poder-se-á optar por utilizar a abordagem SMART para fins de identificação de 
metas e objectivos comuns. Consultar o módulo sobre representação de defesa (4.3).  
 
EXEMPLO: aprender com os insucessos  
Na Letónia, foram feitas várias tentativas para formar uma coligação de ONG mais 
abrangente, associando organizações que operam nas diferentes áreas da 
discriminação, mas tais tentativas não foram conducentes ao estabelecimento de 
redes de cooperação formais. Ainda assim, existe uma cooperação informal. Em 
Dezembro de 2007, várias ONG formaram uma coligação mas sem que, no entanto, 
tivesse efeitos práticos. Em 2009, foi tomada uma outra iniciativa por parte de uma 
ONG, a Dialogi, mediante a qual se constituiu uma coligação de ONG Pela 
Tolerância e Pelos Direitos Humanos, aliando oito organizações. Contudo, também 
esta não se encontra actualmente activa. 
 
De acordo com a informação fornecida pelas ONG da Letónia, as principais razões 
que as impediram de cooperar no combate à discriminação são as seguintes: 
 
• a fraca capacidade administrativa de um número significativo de ONG; 
• condicionantes de tempo e problemas gerais de sobrevivência financeira; 
• prioridades diferentes e incapacidade de chegar a acordo sobre formas de 

actuação e objectivos comuns; 
• uma competição não saudável relativamente a ideias e a financiamentos; e 
• uma partilha de informação insuficiente entre as ONG acerca dos seus 

trabalhos e actividades. 
 
Uma vez definida a perspectiva, é mais fácil desenvolver as metas e os objectivos 
comuns. As organizações deverão estar cientes de que os parceiros poderão 
trabalhar em conjunto para atingir objectivos diferentes, ou simplesmente trabalhar 
de uma forma diferente para atingir objectivos comuns.  
 
É legítimo que os parceiros tenham, portanto objectivos diferentes, dependendo da 
sua natureza organizacional. Por exemplo, um sindicato poderá ser um excelente 
parceiro com o objectivo comum de pôr fim à discriminação no local de trabalho em 
razão da idade, mas o objectivo primordial do sindicato é o de garantir uma 
protecção mais alargada dos direitos dos trabalhadores. 
 
É importante assegurar a motivação e um empenhamento activo, mas os parceiros 
deverão reconhecer que para além dos objectivos comuns, os diferentes grupos 



 

 
98   

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

poderão ter diferentes interesses/prioridades ao entrar numa parceria. Não é 
essencial que os parceiros concordem em todos os aspectos, mas sim que um ou 
dois desses aspectos representem a base comum para a acção.  
 
Mensagem-chave: respeitar os interesses dos parceiros. 
Acordo sobre a parceria: Entre as questões a serem resolvidas no início de uma 
parceria incluem-se:  
 
• chegar a acordo sobre os parâmetros da parceria (incluindo a natureza jurídica 

dos parceiros e seus âmbitos de actuação, número de parceiros); 
• garantir a responsabilização: definir as funções e as responsabilidades de cada 

um dos parceiros;  
• conceber um mecanismo que assegure um apoio de secretariado, quer seja 

estipulando como responsável por esta vertente um dos parceiros que esteja 
disposto e apto a canalizar os seus recursos para esse fim, quer seja criando 
um sistema rotativo; 

• estabelecer um planeamento claro e a concentração (para maximização) de 
recursos (incluindo os financeiros);  

• gerir a liderança e a partilha de responsabilidades. Não terá de ser 
necessariamente a organização mais experiente a assumir a liderança – todas 
as organizações deverão dar o seu contributo para o objectivo final comum. 
criar um regulamento interno em que se defina claramente em que medida é 
que os parceiros irão participar (contributos, recursos financeiros, recursos 
humanos), sejam delineados os processos democráticos que assegurem o real 
empenho e a participação de todos os parceiros, se estabeleça, as respectivas 
funções genéricas de cada parceiro a cumprir, plena e activamente. A 
clarificação da quota-parte não só de trabalho para alcançar os objectivos da 
parceria mas também de retorno de mais-valias em ser-se parceiro, ajudará a 
evitar que haja um parceiro que não produza, designadamente por falta de 
motivação ou de apropriação, ou por ausência de coordenação. 

• clarificar os processos e instrumentos (se aplicáveis) de tomada de decisão 
(como? quem? as decisões respeitantes à parceria são tomadas 
conjuntamente, com todos os parceiros envolvidos no processo?);  

• esclarecer quais as funções de cada um e se a parceria é uma iniciativa 
conjunta ad hoc ou uma iniciativa de vários parceiros. Há que pensar na 
parceria como uma marca. E responder em conjunto a questões como: quem 
são os representantes dos vários membros nas parcerias e se se encontram 
investidos de poderes de decisão. Há também que estipular funções e 
responsabilidades em relação aos mecanismos de comunicação (relatórios 
intercalares sobre os progressos realizados, relatório mensal, trimestral, 
anual, de avaliação, de apreciação, final, etc.). 

• estabelecer mecanismos de resolução de litígios a fim de evitar e solucionar 
potenciais conflitos;  

• implementar procedimentos baseados na abertura e na transparência para 
manter a confiança e a motivação, dissipando a possibilidade de “agendas 
ocultas”; 
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• identificar todos os pontos fracos dentro das parcerias de maneira a melhor 
conseguir superá-los (credibilidade, politização, dificuldades de financiamento, 
desafios da própria circunscrição da organização, elevada rotatividade de 
pessoal, preconceitos dos financiadores que possam afectar as ONG);  

• estabelecer canais de comunicação entre os parceiros (reuniões presenciais, 
comunicação electrónica, recursos de intercâmbio). Uma comunicação 
frequente, focada e positiva contribui para o empenho, o envolvimento activo e 
o bom entendimento. Além disso, ajuda a estabelecer regras de comunicação 
claras: quem pode preparar o comunicado de imprensa ou a conferência?; qual 
é o momento oportuno de intervenção dos parceiros?; quais são as condições 
para a difusão de informação conjunta (embargo)?; em que circunstâncias é 
que um documento pode ser apresentado como um documento conjunto?. 

• clarificar e planear o reconhecimento do contributo de cada parceiro. 
 

Os principais acordos de trabalho da parceria (incluindo os valores, as prioridades e 
os princípios) deverão, preferencialmente, ser incluídos nos acordos expressos por 
escrito. No entanto, o grau de formalidade poderá depender da duração prevista 
para a parceria. Uma parceria formal parece complicada e exigente, mas tal irá 
ajudar a reiterar o compromisso de todos os parceiros, bem como a minimizar 
potenciais dificuldades e conflitos.  
 
SUGESTÃO 
Consultar material de entre as ferramentas fornecidas nos referenciais deste manual, 
em especial o Lista de verificação de questões a ser utilizada pelas organizações 
numa parceria (p. 100). 
 
Apresentar modelos de acordos de parceria (por exemplo, 
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-
activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm). 
 
EXERCÍCIO: estabelecer um acordo de parceria com base no cenário da 
comunidade cigana sem acesso a educação ou utilize o exercício referente a uma 
comunidade LGBT.  
 
EXERCÍCIO: utilizar a Análise SWOT com base na experiência dos próprios 
participantes e respectivas práticas nacionais:  
 
• as vantagens da parceria; 
• que é que sabe fazer bem? (De que é que se orgulha?)  
• os aspectos que poderiam ser melhorados na sua parceria?  
• o que não está a ser bem feito (ou que foi constrangedor para a parceria)? 
• o que deverá ser evitado?  
• o que a parceria deveria fazer e não é capaz? 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/formalising-the-partnership_en.cfm
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4.4.3.5 Avaliação do impacte do trabalho em rede e das parcerias e 
manutenção da cooperação 

 
A monitorização e a avaliação (de impacte, ao nível interno e externo) não somente 
proporcionam uma responsabilização pelas quantias e outros esforços despendidos, 
como também ajudam a analisar o desempenho da parceria.  
 
EXERCÍCIO (continuação): utilizar a análise SWOT para descortinar: 
Novas oportunidades de desenvolvimento da parceria:  
• as melhores opções;  
• os próximos passos;  
• as tendências na comunidade que possam ser maximizadas; 
• que novas oportunidades susceptíveis de ajudar à parceria. 
 
Potenciais ameaças/desafios: 
 
• os obstáculos enfrentados;  
• a posição da concorrência (o que está a fazer, ou a planear fazer); 
• o estado de situação das fontes de financiamento (tendências); 
• as eventuais alterações nas especificações exigidas para as actividades; 
• a procura pelos serviços prestados (os clientes/stakeholders estão menos 

satisfeitos ou mais satisfeitos? é necessário redireccionar a sua parceria ou 
as respectivas actividades?); 

• possíveis problemas financeiros ou de liquidez (poder-se-ía fazer um melhor 
trabalho no que respeita às oportunidades de angariação de fundos e 
concessão de subsídios); 

• a sustentabilidade da parceria (divulgação ampla e adequada? Todas as 
facetas da visão/objetivos representados na parceria? Haverá saída 
eminente de algum elemento que vá deixar uma lacuna? E há “suplentes” 
prontos a avançar?).  

 
Encontrará abaixo uma lista de perguntas para ser utilizada pelas organizações 
aquando da formação de uma parceria: 
 
Lista de perguntas a ser utilizada aquando da formação de uma parceria  
 
• Quais são os temas a ser focados? 
• Quais são os problemas locais (incluindo as suas causas e efeitos, se 

possível) e necessidades? 
• Porque razão um parceiro? O que trará a parceria? Que tipo de parceria 

pretende? (quais as tarefas, a duração, tarefas simples/singulares ou 
múltiplas/complexas, período de tempo, quantos parceiros, formal/informal, 
grau de parceria - cooperativa, em colaboração, integrada)? 

• Já existem iniciativas? Existem iniciativas transnacionais (por exemplo, ILGA, 
ENAR, AGE,Fórum Europeu da Deficiência, etc.)/nacionais (SOS racismo, 
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rede ex-Aequo)/parcerias locais? Com quem? 
• O que pode a organização ganhar com a parceria? 
• Será que a parceria ganhará influência e obterá mais poder? 
• Que competências serão partilhadas? Quais são os benefícios potenciais 

mútuos? 
• Será que a parceria contribuirá para a troca de informação e de 

conhecimento? Como? 
• Qual será a duração da parceria?  
• Quais os compromissos a ser considerados/efectuados? Valerão a pena?  
• Que controlo será abandonado?  
• Quais são os riscos financeiros? 
• Quais seriam os aspectos negativos/riscos de prejudicar a imagem da 

organização através de uma parceria com uma ONG ou outras organizações 
que não tenham credibilidade, não compartilhem plenamente os mesmos 
valores, sejam politizadas ou filiadas em partidos?  

• Quem são os principais actores?  
• Quem são os potenciais parceiros? Qual será a mais-valia na parceria? 
• Será que existem actores locais com a intenção de cooperar em possíveis 

projectos? Qual é a sua motivação? Quais são as suas experiências no que 
respeita à cooperação e a que resultados conduziriam? 

• Quais são os actores que já possuem contactos europeus/nacionais/locais? 
• Quais são os actores que já estiveram envolvidos em acções com parceiros 

externos? 
• Qual será o papel respectivo de cada parceiro na parceria? 
• Porque razão os actores principais que deveriam participar na parceria 

decidem não o fazer? Existem alternativas que possam assegurar a sua 
participação?  

• Quais são os valores, princípios, interesses dos potenciais parceiros? 
• Quais são as expectativas dos parceiros? Quais são as expectativas 

gerais/locais e qual seria a mais-valia que a parceria traria?  
• Qual é a base comum? A visão comum, os objectivos comuns ou os 

resultados comuns a serem obtidos? 
• Qual é a visão estratégica da parceria? 
• Será que a parceria trará o sentimento de projecto comum e de iguais 

benefícios? 
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5 FONTES 
 
Recolha de informação e planeamento da acção  
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, disponível no site: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf.  

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf. 

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198. 

 
Monitorização 
 
Materiais sobre a monotorização 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 

Foundation for Human Rights, Warsaw (igualmente disponível electronicamente: 
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission 
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Materiais sobre a monotorização e a avaliação de um projecto ou organização 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), também 

disponível em francês e espanhol. 
 

Materiais sobre avaliação do impacte 
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
http://www.hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

Clipes no YouTube: 
 
Existe uma série de clipes interessantes sobre a monotorização, a avaliação e o 
impacte das medidas – os leitores são aconselhados a identificá-los e, em caso de 
interesse, utilizar as palavras-chave. 
 
Representação de defesa (advocacy) 
 
− International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe 

(ILGA Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights 
advocacy, ILGA Europe. 

− Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An 
introductory guide to successful advocacy. 

− Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook  
− Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their 

world. An International Save the Children Alliance guide to advocacy, 
Participants Manual. 

− WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the 
water and sanitation sector. 

 
Parcerias e Redes 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
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− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 
of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf 

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development 
partnerships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6. 

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
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b) Panorama das ONG e Sindicatos que combatem a discriminação 
 
1 Perfil das ONG e Sindicatos que combatem a discriminação 
 
1. Que tipo de ONG e Sindicatos existem a trabalhar em anti-discriminação a 

nível nacional? 
 
A situação das ONG e Sindicatos apresenta aspectos consideravelmente diferentes 
em Portugal. As ONG têm, de uma forma geral, menos possibilidades por falta de 
pessoal e de fundos. Apenas algumas ONG, beneficiam de reconhecimento público 
a nível nacional. 
 
As ONG que trabalham em anti-discriminação são, na sua maior parte, associações 
de imigrantes, tais como: a Associação Cultural Moinho da Juventude, a Associação 
Solidariedade Imigrante, a Associação dos Imigrantes nos Açores, a Associação de 
Estudo Cooperação e Solidariedade “Mulher Migrante”, a Casa do Brasil em Lisboa, 
entre outras. No que diz respeito aos ciganos, devemos salientar a criação do GACI 
– Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas no ACIDI I.P. (Alto-Comissariado 
para a Imigração e Diálogo Intercultural) e algumas associações, nomeadamente, a 
APODEC (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Etnia Cigana), 
Associação Cigana de Coimbra, Associação Ciganos Hoje e CIGLEI (Associação 
Cigana de Leiria). No campo da religião, podemos mencionar a OCM – Obra 
Católica Portuguesa de Migrações, Caritas, Serviço Jesuíta dos Refugiados, Obra 
Nacional para a Pastoral dos Ciganos, a Aliança Evangélica, os Bahai, os Islamitas, 
os Hindus e a União Budista Portuguesa.  
 
Existem ainda outras ONG que trabalham, a nível nacional, em matéria de anti-
discriminação, como por exemplo, o SOS Racismo, que focaliza a sua atenção, em 
especial, na discriminação por razões de raça, origem étnica ou nacionalidade. 
Existem diversas ONG a trabalhar no campo da deficiência, sendo o caso da APD – 
Associação Portuguesa de Deficientes, ADD – Associação Desportiva para 
Deficientes e ADFA – Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a CNOD – 
Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes.  
 
No campo da discriminação em matéria de orientação sexual, podemos nomear, 
entre outras, a Associação ILGA Portugal, Clube Safo, a OPUS GAY e o portal web 
PortugalGay.pt. Existem, também, diversas associações de idosos que desenvolvem 
a sua actividade na área da discriminação em função da idade nomeadamente a 
VIDA – Associação de Valorização Intergeneracional e Desenvolvimento Activo. 
 
No que respeita aos Sindicatos a trabalharem em matéria de discriminação, 
devemos salientar os seguintes: CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses, UGT – União Geral dos Trabalhadores, FENPROF – Federação 
Nacional de Professores e o SNQT – Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos. 
Estes Sindicatos são reconhecidos e respeitados a nível nacional, devido às acções 
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que desenvolvem em matérias ligadas à lei laboral e à segurança social dos 
trabalhadores.  
 
A discriminação é um dos motivos, entre outros, de preocupação dos Sindicatos. 
 
Dos Sindicatos acima mencionados, os que desempenham um papel mais relevante 
na área da anti-discriminação são a CGTP-IN e a UGT, que estão representadas na 
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, uma entidade 
tripartida composta por representantes do Governo e parceiros sociais, sob a tutela 
do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e na CICDR.  
 
Tanto as ONG como os Sindicatos estão empenhados na luta contra a discriminação 
e na promoção da igualdade e diversidade. Cada Sindicato desenvolve os seus 
próprios programas e políticas, no campo da igualdade e diversidade. Contudo, 
existe um entendimento sobre a legislação existente para a anti-discriminação e um 
empenho público no que respeita à igualdade, diversidade e direitos humanos. 
 
2. Quais são os campos de discriminação, âmbito e sectores com que eles se 

preocupam (estão preocupados com um factor ou sector específico, por 
exemplo, a educação?). 

 
As associações de imigrantes e as ONG, nomeadamente, o SOS Racismo, 
desenvolvem a sua acção maioritariamente na área da discriminação racial em 
geral. Outras ONG como a APD, ADD e a ADFA trabalham num campo específico 
de discriminação: a deficiência. A Associação ILGA Portugal e a OPUS GAY lidam 
com a discriminação em matéria de orientação sexual e identidade de género. 
Existem, também, associações de idosos, algumas situadas em pequenos 
municípios e ligadas sobretudo aos reformados. É seu objectivo, proporcionar 
melhores condições de vida à população local. A sua maior preocupação relaciona-
se com as necessidades básicas das pessoas idosas: alimentação, apoio social e 
domiciliário, para combater a pobreza. Nenhuma destas associações foi indigitada 
de modo formal pelo Governo ou por outra instituição pública para representar, 
promover e proteger os direitos das pessoas idosas embora exista colaboração com 
os poderes públicos. Esta não-existência de representação oficial conduz a algumas 
situações peculiares, como é, por exemplo, o facto dos interesses das pessoas 
idosas não serem considerados em Portugal especificamente no “Ano Europeu da 
Igualdade para Todos”. Contudo, um grande número de municípios está a promover 
actividades de apoio, recreio e lazer para as pessoas idosas. 
 
Os Sindicatos trabalham, em geral, com todas as formas de discriminação, como no 
caso da CGTP-IN que tem a funcionar diversas organizações, como a Interjovem, a 
Comissão para a Igualdade dos Homens e das Mulheres, Inter-reformados e, ainda, 
o programa “Agir para a Igualdade. Os Sindicatos estão a iniciar uma nova fase de 
abordagem relativamente à igualdade e anti-discriminação, enfatizando os direitos 
das mulheres, imigrantes, pessoas de cor e trabalhadores pertencentes a minorias. 
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Os Sindicatos trabalham em áreas específicas como educação, saúde, segurança 
social e assistência social. 
 
3. Constitui a anti-discriminação a área mais importante do seu trabalho ou, 

apenas, uma pequena parte do trabalho que desenvolvem? Trabalham em anti-
discriminação? 

 
A anti-discriminação é, apenas, uma pequena parte do trabalho que desenvolvem, 
no que respeita a Sindicatos e organizações de imigrantes. O trabalho em anti-
discriminação é complementado por trabalho promocional e educacional. 
 
Algumas ONG focalizam o seu trabalho apenas na monitorização de projectos 
relativos a discriminação racial. Por seu turno, os sindicatos não concentram os seus 
esforços especificamente nesta matéria, contudo, cooperam frequentemente com as 
ONG em alguns projectos. 
 
4. Encontram-se estas ONG e Sindicatos registados a nível nacional? É fácil ou 

problemático o registo de uma ONG ou Sindicato? 
 
Estas ONG e Sindicatos encontram-se registadas a nível nacional de acordo com as 
leis sobre as associações e sindicatos. O seu trabalho depende dos fundos 
disponíveis. É relativamente fácil do ponto de vista legal o registo de uma ONG ou 
Sindicato. Entre os documentos necessários para esse efeito, estão os estatutos 
autenticados, publicados e registados. Tal envolve um trabalho administrativo e o 
pagamento de taxas de notariado e de registo. 
 
Foi introduzido um procedimento mais célere para o registo de associações e ONG, 
denominado: “Associação na Hora”. Os custos de registo são, significativamente, 
diminuídos, os procedimentos acelerados e todos os dados são posteriormente 
transmitidos às outras instituições de administração pública.  
 
5. Qual é a dimensão destas ONG e Sindicatos? 
 
As ONG não são, de uma forma geral, grandes. Têm entre 10 a 100 membros. 
 
Quanto aos Sindicatos, de acordo com os números disponíveis, referimos a CGTP-
IN com aproximadamente 670.000 membros e a UGT com aproximadamente 
505.000 membros. 
 
6. Fazem parte de outras redes nacionais maiores ou trabalham por si próprias? 
 
A UGT, CGTP-IN e a FENPROF são organizações que representam outros 
sindicatos e cooperam com estes.  
 
As ONG que combatem a discriminação racial cooperam com uma rede informal, a 
Rede Anti-Racista (RAR). As ONG que desenvolvem a sua actividade em matéria de 
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deficiência estão organizadas na Confederação Nacional dos Organismos de 
Deficientes (CNOD). 
 
7. Encontram-se essencialmente nas grandes capitais ou estão espalhadas pelo 

país? 
 
Os Sindicatos encontram-se, na sua maioria, em Lisboa e no Porto. Têm, contudo, 
diversas representações regionais sob a forma de Uniões de Sindicatos espalhadas 
pelo país. As ONG encontram-se, também, na sua maior parte, em Lisboa e no 
Porto, existindo algumas com um carácter mais regional e comunitário, sediadas ao 
longo do país, por exemplo, no Porto, em Coimbra, Braga, Faro e Leiria. 
 
8. Encontram-se as ONG e Sindicatos da capital a desenvolver o mesmo tipo de 

trabalho que as do resto do país? 
 
As ONG desenvolvem um trabalho distinto do dos Sindicatos. As ONG estão 
empenhadas numa determinada área. Os Sindicatos trabalham no campo da anti-
discriminação sobretudo em projectos específicos sobre a matéria. O 
desenvolvimento observado nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores deu 
oportunidade ao trabalho a nível dessas regiões. O tipo de trabalho desenvolvido 
pelas ONG e Sindicatos sediados na capital é semelhante ao do resto do país. A 
diferença resulta, tão só, dos meios disponíveis. As ONG e Sindicatos que estão 
localizadas fora da capital obtêm, de uma forma geral, menos fundos e têm menos 
pessoal. Existem, contudo, no Porto, Sindicatos e Federações muito fortes. 
 
9. Qual é o peso político e social destas ONG e Sindicatos a nível nacional? 
 
Os Sindicatos têm um grande peso a nível nacional relativamente ao público em 
geral, à sociedade civil, às empresas e ao Governo. Contudo, o seu impacto no 
campo específico da anti-discriminação não é tão importante como quando 
trabalham em matérias específicas relacionadas com o emprego, desemprego, 
salários, despedimentos e acordos colectivos. A influência da CGTP-IN e da UGT é 
considerável: são ouvidas pelo Governo e influenciam a legislação e as políticas em 
benefício dos trabalhadores.  
 
As ONG têm menos impacto junto do público em geral, da sociedade civil, das 
empresas e do Governo. Este por vezes, presta atenção às opiniões das ONG, 
sobretudo antes de aprovar projectos de leis solicitando às ONG a sua opinião e 
comentários sobre os projectos. As ONG podem assim, à semelhança dos 
Sindicatos, influenciar o Governo a tomar uma medida política particular ou a alterar 
a legislação ou podem mobilizar a opinião pública relativamente a questões sobre a 
igualdade e os direitos humanos. 
 
10. Cooperam as ONG e Sindicatos que trabalham na mesma área entre si? (ONG 

com outras ONG, Sindicatos com outros Sindicatos e, igualmente, ONG com 
Sindicatos?) 
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As ONG cooperam com os Sindicatos e também com outras ONG, assim como, os 
Sindicatos colaboram entre si. Estes podem, regularmente, participar em parcerias 
com vista à sensibilização sobre questões de diversidade e de igualdade. É, no 
entanto, frequente haver oposição de pontos de vista entre a CGTP-IN e a UGT. 
 
a) Com que propósito(s) (ex. troca de conhecimentos, colaboração em casos ou 

campanhas, organização conjunta de eventos) 
 
Para a troca de conhecimentos, colaboração em casos ou campanhas mas 
sobretudo na organização conjunta de eventos, os Sindicatos trabalham ao lado das 
ONG em matérias de preocupação mútua, incluindo a anti-discriminação e matérias 
relativas à igualdade e aos direitos das pessoas portadoras de deficiência, e 
cooperam, por vezes, com organizações patronais em actividades particulares. 
 
b) Existe uma maior colaboração em relação a determinados fundamentos de 

discriminação? Se assim for, quais? 
 
A colaboração é maior em questões como a discriminação racial e com base na 
nacionalidade mas outros fundamentos de discriminação são também considerados, 
tais como a discriminação em função da idade e a discriminação em função da 
deficiência. Também informam os trabalhadores imigrantes sobre os seus direitos 
em geral e sobre discriminações no local de trabalho. 
 
11. Trabalham (ou estão em contacto) com ONG similares/Sindicatos noutros 

países? 
 
Mantêm contactos com ONG e Sindicatos similares. Muitas ONG trabalhando nas 
áreas da igualdade e da diversidade estão ligadas a outras através da Europa 
incluindo ligação ou envolvimento com a European Network against Racism ou com 
o European Women’s Lobby e estão representadas, directa ou indirectamente, no 
CES – Conselho Económico e Social e, também, na AGE – European Older 
People’s Platform (representada em Portugal por VIDA – Associação de Valorização 
Intergeneracional e Desenvolvimento Activo), na International and Gay Association e 
no EDF – European Disability Forum (representado em Portugal pela CNOD – 
Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes). No que respeita aos 
Sindicatos, tanto a CGTP-IN como a UGT são membros da ETUC – European Trade 
Union Confederation, Liga Portuguesa dos Direitos do Homem representada na 
International Federation for Human Rights e na European Association for the 
Defense of Human Rights. 
 
a) Países vizinhos? 
 
As ONG e Sindicatos trabalham com as organizações sediadas em Espanha. 
 
b) E com os novos Estados-Membros?  
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Não trabalham especificamente com os novos Estados-Membros uma vez que 
Portugal está muito afastado deles geograficamente. 
 
c) Outros? 
 
Os Sindicatos mantêm diversos contactos com Sindicatos que pertencem às antigas 
colónias portuguesas (PALOP) tais como Angola, Moçambique, Cabo-Verde, Guiné-
Bissau, S. Tomé e Príncipe e, também com o Brasil. Algumas ONG trabalham com 
esses países de modo informal quer em projectos específicos, por exemplo, o IED – 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a OIKOS – Cooperação e 
Desenvolvimento. 
 
12. Trabalham a nível internacional (fazendo campanha, trabalho de casos 

concretos, outras formas) 
 
Quer os Sindicatos quer as ONG trabalham a nível internacional quando o seu 
trabalho é solicitado. No caso dos Sindicatos, são algumas vezes muito activos em 
questões internacionais. 
 
Além disso, o trabalho internacional pode incluir campanhas à volta dos direitos das 
mulheres e das crianças, do tráfico de seres humanos, da integração dos refugiados 
e da política de asilo. Tanto as ONG especializadas como os Sindicatos têm 
interesse nestas áreas e algumas têm uma particular experiência no caso dos 
direitos humanos, por exemplo, a Civitas e a Liga dos Direitos do Homem e a 
Comissão Nacional Justiça e Paz.  
 
13. Podem trabalhar em inglês? 
 
Normalmente, podem trabalhar em inglês mas em alguns casos há dificuldade para 
as pequenas ONG. 
 
14. Para os países onde isto é o caso, onde os Sindicatos estão ligados a partidos 

políticos o envolvimento ou não-envolvimento do partido político tem um 
impacto na capacidade do Sindicato para trabalhar em anti-discriminação?  

 
Em Portugal, considera-se existir uma ligação de proximidade ideológica de partidos 
políticos com Sindicatos mas isto não é formalmente assumido, esta ligação é 
normalmente referida como a CGTP-IN ligada ao Partido Comunista (PCP) e a UGT 
ligada ao Partido Socialista (PS) e ao Partido Social Democrata (PSD) conforme já 
foi mencionado. Contudo, no caso específico da capacidade para trabalhar em anti-
discriminação estas ligações políticas não têm significado e não os impedem de 
trabalhar nestas questões. Há um consenso generalizado anti-discriminação. Não há 
referência de ligações das ONG que trabalham em anti-discriminação com os 
partidos políticos. 
 



 

8 
 

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

Os Sindicatos apoiaram iniciativas governamentais quando estas foram 
desenvolvidas defendendo a causa da igualdade mas não se abstiveram de 
comentários críticos quando consideraram apropriado. 
 
15. Podem os organismos regionais de um Sindicato trabalhar em anti-

discriminação mesmo se as sedes o não fazem? 
 
Os organismos de um Sindicato podem trabalhar em anti-discriminação mesmo se 
os organismos centrais não o fizerem desde que tenham os meios e o desejo de o 
fazer. 
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2 Especialização/conhecimento/experiência das ONG e Sindicatos que 
trabalham no combate à discriminação 

 
16. Que espécie de trabalho desenvolvem? 
 
As ONG e os Sindicatos trabalham na educação, prevenção e campanhas contra a 
discriminação. Chamam a atenção do público, em geral, para algumas situações de 
discriminação e criticam abertamente o Governo, a polícia e outras instituições. 
Estão envolvidos em programas de educação, lobbying, campanhas, investigação, 
informação geral e individual e, eventualmente, intervenção em favor de pessoas 
concretas. 
 
Respondem a consultas dos seus membros sobre práticas discriminatórias e podem 
assistir ou representar os membros que apresentam queixas por discriminação 
ilegal. Podem também estar envolvidos em intervenções legais/processuais, tais 
como recursos e participar em grupos de trabalho e em grupos consultivos para a 
igualdade e para iniciativas anti-discriminação.  
 
17. Aceitam queixas por discriminação? 
 
As ONG e os Sindicatos que recebem queixas por discriminação transmitem-nas 
aos órgãos que estão envolvidos no combate legal à discriminação, por exemplo ao 
ACIDI I.P., ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, à CITE, ao Ministério 
Público e ao Provedor de Justiça. 
 
18. Centram-se na sua própria comunidade? 
 
ONG como o SOS Racismo, por exemplo, apoiam todas as comunidades. As 
associações de imigrantes ocupam-se principalmente das suas próprias 
comunidades. 
 
As ONG que trabalham no campo da anti-discriminação focam-se na área ou áreas 
da discriminação em que têm como objectivo ao nível nacional, regional ou local, por 
exemplo, raça, religião, orientação sexual, ou idade.  
 
Os Sindicatos representam os interesses dos seus membros independentemente da 
“comunidade” donde estes provêm. 
 
19. Trabalham directamente com as vítimas? 
 
Os Sindicatos trabalham com as vítimas directamente quando é caso disso e tentam 
dar-lhes apoio jurídico. 
 
Algumas ONG, nomeadamente a APAV/UAVIDRE, em certos casos, trabalham com 
as vítimas de assédio e de discriminação racial dando-lhes apoio, conselhos e, 
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ocasionalmente, assistência jurídica. A extensão destes serviços, contudo, depende 
dos recursos e dos conhecimentos disponíveis. 
 
20. Dentro da sociedade/empresa os Sindicatos só podem representar os seus 

membros ou qualquer outro trabalhador? 
 
Dentro da empresa os Sindicatos representam só os seus membros mas, na prática, 
são muitas vezes aceites a representar qualquer trabalhador. 
 
O resultado das negociações ou dos programas educacionais ou promocionais 
aplica-se em benefício de todos os trabalhadores, e não apenas dos sindicalizados. 
Quando existe Comissão de Trabalhadores ela representa todos os trabalhadores. 
 
21. Fazem trabalho concreto/trabalho de casos? 
 
Os Sindicatos trabalham, também, em casos concretos. 
 
Os representantes de Sindicatos ocupam-se de casos em representação dos 
membros individuais e algumas ONG desempenham funções em casos concretos. 
Quando não podem assisti-los procuram transmitir os casos às entidades 
competentes.  
 
22. Podem ter acesso a financiamentos do Estado para o trabalho de casos 

concretos? 
 
Os Sindicatos não têm acesso a financiamentos do Estado para trabalho de casos 
concretos mas podem ajudar as vítimas a ter acesso ao apoio jurídico ou à 
assistência não paga do Ministério Público nos casos de processos-crime e nos 
processos laborais. 
 
O financiamento para as ONG advém de várias fontes e podem incluir subsídios das 
autoridades locais e do Estado. 
 
23. Isto inclui representação jurídica? 
 
Os membros dos Sindicatos podem ter acesso a representação jurídica gratuita. O 
Ministério Público representa os trabalhadores em processos perante os Tribunais 
do Trabalho. 
 
O apoio judiciário pode estar disponível para queixas por discriminação perante os 
tribunais, tais como nos casos de fornecimento de bens, instalações, serviços, casas 
e educação ou recursos ou outras intervenções para os tribunais superiores. A 
CICDR pode conceder apoio jurídico a pessoas que se queixam individualmente 
através da APAV/UAVIDRE (Associação de Apoio à Vítima/Unidade de Apoio à 
Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica). Algumas ONG ajudam os 
seus membros a obter apoio judiciário e, em alguns casos, têm contactos com 



 

11 
 

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

advogados que trabalham gratuitamente. Na Ordem dos Advogados (OA) 
desenvolve a sua actividade a Comissão dos Direitos Humanos. Esta exerce a sua 
acção por iniciativa própria, a pedido dos órgãos competentes da Ordem dos 
Advogados ou quando solicitada por um advogado. 
 
24. É possível as ONG/Sindicatos actuarem em representação e apoio das vítimas 

de discriminação em processos judiciais ou administrativos? 
 
É possível os Sindicatos actuarem em alguns casos em representação e apoio das 
vítimas de discriminação em processos judiciais ou administrativos de acordo com o 
Código do Trabalho e com o Código de Processo do Trabalho. No que respeita às 
ONG a situação é mais complicada. Podemos dizer, em geral, que podem apoiar as 
vítimas nos processos-crime e laborais mas não podem representar as vítimas nos 
processos administrativos e de contra-ordenação. 
 
As pessoas colectivas (ONG e Sindicatos) que representam os interesses dos 
deficientes têm legitimidade para actuar em tribunal em representação dos 
deficientes. 
 
25. As ONG/Sindicatos podem apresentar acções colectivas se estas forem 

permitidas a nível nacional? 
 
Os Sindicatos podem apresentar acções colectivas nos termos do Código do 
Trabalho e do Código de Processo do Trabalho. As ONG não têm a possibilidade de 
apresentar acções colectivas podem, em certos casos, utilizar a acção popular. 
 
26. Fazem trabalho prático? (por exemplo, assistência às vítimas ou potenciais 

vítimas, assistência social, etc.) 
 
Os Sindicatos assistem as vítimas ou potenciais vítimas em casos relacionados com 
a lei laboral. As ONG assistem as vítimas ou potenciais vítimas dentro das suas 
possibilidades e objectivos. Normalmente não prestam assistência social, 
encaminham as vítimas para a assistência social. 
 
27. Defendem/promovem modificações na legislação e nas políticas? 
 
Os Sindicatos defendem modificações na legislação e nas políticas principalmente 
no que respeita ao Código do Trabalho e legislação sobre segurança social. As ONG 
que actuam na área da anti-discriminação deveriam ter mais possibilidades legais 
para intervir em acções colectivas e para actuarem em representação e apoio das 
vítimas concretas para conseguir uma actuação mais efectiva contra os infractores.  
 
Não existe lobby efectivo em assuntos relacionados com a discriminação em função 
da idade uma vez que não há ONG que tenham suficiente influência a nível nacional 
que se ocupem desta questão. As ONG que se ocupam dos problemas relacionados 
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com a idade só a pouco e pouco vêm conseguindo reconhecimento a nível nacional. 
Aplicam-se os princípios da Lei 18/2004. 
 
Os direitos das ONG no que respeita à intervenção em defesa dos direitos nas leis 
do trabalho não estão definidos de forma adequada na lei portuguesa.  
 
A protecção dos trabalhadores independentes e por conta própria contra 
discriminações é garantida pelo artigo 5.º (proibição de discriminação) da Lei 3/2011 
de 15 de Fevereiro que proíbe qualquer discriminação no acesso e no exercício do 
trabalho independente. 
 
28. Quais são as suas relações com o Governo central? 
 
As relações podem ser mais ou menos tensas. A possibilidade de mobilização do 
público nas ruas para manifestações é uma importante força dos Sindicatos. O 
Governo central normalmente consulta os Sindicatos. Em certos casos essa 
consulta é mesmo obrigatória antes da adopção das leis. Os Sindicatos aproveitam 
o facto de participarem no Conselho Económico Social (CES). As ONG são ouvidas 
pelos membros do Governo mas têm, normalmente, pouco impacto nas políticas do 
Governo, contudo algumas ONG desenvolveram relações ao nível do Governo 
central que lhes asseguram ser ouvidas por alguns representantes do Governo.  
 
As ONG especializadas apresentam, muitas vezes, ao Governo sugestões em 
matéria da igualdade, e acções positivas. 
 
29. Com os governos regionais ou municípios? 
 
Os governos regionais dos Açores e da Madeira seguem, aproximadamente, as 
mesmas linhas do Governo central no que respeita às relações com ONG e 
Sindicatos. Os governos ouvem essas organizações e, por vezes, seguem os seus 
pareceres. 
 
Os municípios tendem a prestar atenção às ONG que trabalham nas suas áreas. As 
relações com os Sindicatos a nível municipal são pouco frequentes excepto com o 
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL). 
 
30. Entre os Sindicatos e as organizações de empregadores? 
 
Os Sindicatos e organizações patronais negoceiam directamente em alguns 
aspectos e, no que respeita à anti-discriminação, não existe uma grande oposição 
com as organizações patronais. 
 
Embora estejam de acordo nos princípios relativos à promoção da igualdade e da 
anti-discriminação, muitas vezes têm diferenças de opinião como e em que medida 
essas acções devem ser implementadas, sobretudo nos casos concretos. 
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31. Têm relações com organismos especiais/Provedor de Justiça? 
 
O Provedor de Justiça português dedica atenção a qualquer queixa fundamentada 
apresentada pelos Sindicatos e pelas ONG e faz as necessárias investigações. 
As ONG e os Sindicatos têm diferentes graus de envolvimento com as Comissões 
portuguesas de Igualdade: CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a 
Discriminação Racial um órgão do ACIDI I.P., a CITE – Comissão para a Igualdade 
no trabalho e no Emprego, a CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género (ex CIDM) e o Conselho Económico Social (CES). 
 
32. Quais são as qualificações do pessoal? 
 
Os Sindicatos dispõem de um razoável grupo de economistas e consultores 
jurídicos. As ONG dependem bastante do trabalho voluntário dispondo, algumas 
vezes, de consultores jurídicos, economistas e trabalhadores sociais como no caso 
do CPR – Comité Português para os Refugiados e o SOS Racismo.  
 
Algumas ONG que têm mais recursos organizam a sua própria formação. 
 
33. Que preparação têm as pessoas para o trabalho anti-discriminação? 
 
Não tem existido formação específica para o trabalho anti-discriminação nos 
Sindicatos ou nas ONG em geral. Só em ONG muito específicas como o SOS 
Racismo e o CPR existe formação nesta área. 
 
Depende muito dos recursos disponíveis para que uma ONG ou um Sindicato possa 
oferecer formação nesta área aos seus funcionários. Algumas ONG de maior 
dimensão têm departamentos de formação ou podem pagar a peritos externos, mas 
a anti-discriminação nos seus programas de formação pode variar, dependendo do 
seu programa de trabalho e dos seus objectivos estratégicos.  
 
34. Estão formados para escrever propostas de financiamento e para fazer 

relatórios? 
 
Não existe formação específica para apresentar propostas de financiamento e 
relatórios. 
 
O nível de formação do pessoal depende dos recursos disponíveis da ONG ou do 
Sindicato. Poucas ONG têm possibilidades de fornecer este tipo de formação. 
 
35. Como é que eles avaliam o seu “sucesso” e a qualidade do seu trabalho em 

anti-discriminação? 
 
São algo pessimistas no que respeita ao seu “sucesso” em combater a 
discriminação. Consideram que o trabalho que têm feito em matéria de anti-
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discriminação é bastante positivo, mas que os resultados obtidos não são 
directamente proporcionais ao esforço desenvolvido. 
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3 Necessidades e problemas das ONG/Sindicatos que trabalham para 
combater a discriminação 

 
36. Qual é o principal problema que encaram as ONG/Sindicatos envolvidos no 

trabalho anti-discriminação? 
 
O principal problema para os sindicatos é que estão sobrecarregados de trabalho e 
o seu envolvimento nos diferentes aspectos da anti-discriminação é apenas uma 
pequena parte do seu trabalho.  
 
Muitas ONG têm grandes dificuldades em aceder a financiamentos plurianuais e 
estão obrigadas a gastar tempo e esforço para arranjar financiamentos numa base 
anual. 
 
No que respeita aos Sindicatos pode haver conflito de prioridades entre a luta por 
direitos laborais e o trabalho anti-discriminação.  
 
37. A falta de pessoal/financiamento/especialização é um dos principais problemas 

encontrados pelas ONG/Sindicatos envolvidos no trabalho anti-discriminação? 
 
A falta de pessoal/financiamento/especialização é um dos principais problemas 
encontrados pelas ONG/Sindicatos envolvidos no trabalho anti-discriminação. 
 
38. O facto de o pessoal não ter o conhecimento necessário e a especialização é 

um dos principais problemas encontrados pelas ONG envolvidas no trabalho 
anti-discriminação? 

 
Para algumas ONG é este o caso, particularmente as que têm um trabalho 
generalista que pode incluir muitos outros problemas além do trabalho anti-
discriminação tais como na área dos direitos sociais, habitação e endividamento. 
Para outras, apesar da especialização no trabalho em anti-discriminação, o tempo 
do pessoal e o esforço gastos a tentar arranjar financiamentos deixa menos tempo 
para actualizar regularmente a formação e os conhecimentos. 
 
39. Que formação é necessária para as ONG/Sindicatos de forma a realizar o seu 

trabalho do modo que desejam? 
 
Seria necessário ter melhor acesso à legislação portuguesa, europeia e internacional 
contra a discriminação, e aos precedentes judiciais a nível nacional, europeu e 
internacional para terem estes documentos à disposição dos membros das 
ONG/Sindicatos que trabalham nesta área. Quer as ONG quer os Sindicatos 
necessitam de treino e formação na área dos direitos humanos. 
 
Quer as ONG quer os Sindicatos necessitam de actualização nas mudanças da 
legislação e da jurisprudência. 
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Para todos existe uma necessidade permanente de formações intensivas sobre 
legislação, processos e procedimentos práticos para assegurar que o pessoal e os 
voluntários são competentes para desempenhar as suas funções. 
 
40. O seu pessoal está suficientemente treinado/formado/capacitado em relação à 

legislação nacional anti-discriminação? 
 
Podemos dizer, em geral, que o pessoal não está suficientemente treinado em 
relação à legislação nacional anti-discriminação.  
 
Nas grandes organizações que têm como objecto uma anti-discriminação específica 
ou os direitos humanos, por exemplo, e nos grandes Sindicatos, há especialistas 
nessa área. O ACIDI I.P., a CITE e a CIG fornecem orientação através de websites e 
em alguns casos numa base concreta ou através de linhas de apoio, tais como a do 
ACIDI I.P. – SOS Imigrante em 3 línguas diferentes – português, inglês e russo – 
linha 808 257 257, a linha da CITE – Protecção da maternidade e da paternidade – 
800 204 684, a linha de apoio da CIG – Linha de informação às vítimas de violência 
doméstica – 800 202 148, a linha da APAV – Fale. Falar Ajuda 707 20 00 77. 
 
Foi assinado um protocolo de colaboração entre a Associação de Apoio à Vítima 
(APAV) e a FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, tendo em 
vista o apoio e colaboração no âmbito do funcionamento e operacionalização do 
serviço Linha Alerta. A troca de informação nas áreas comuns de actuação, 
nomeadamente naquelas que se prendem com o combate ao racismo, violência e 
pornografia infantil é um dos principais objectivos agora formalizados por estas duas 
entidades. A APAV/UAVIDRE tem através do seu site de Internet 
(http://www.apav.pt/uavidre.html) a possibilidade de apresentação de queixas 
relacionadas com violência, discriminação racial: “Diga não à discriminação racial!”. 
 
41. O seu pessoal está suficientemente treinado/formado/capacitado em relação à 

legislação europeia anti-discriminação? 
 
De um modo geral, o pessoal das ONG como o dos Sindicatos não está 
suficientemente treinado no que respeita à legislação europeia e não conhece 
suficientemente a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias 
da União Europeia (TJUE) e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
com excepção de alguns advogados nos departamentos jurídicos da CGTP-IN e 
UGT. 
 
Muitas ONG e Sindicatos beneficiariam se recebessem informações regulares sobre 
jurisprudência europeia e guias práticos sobre conceitos, por exemplo, ónus da 
prova ou discriminação indirecta. Contudo, mais do que ter acesso à informação 
europeia é fundamental a quebra das barreiras linguísticas e informáticas. Embora o 
site europeu anti-discriminação esteja em português devemos salientar que, para as 
ONG de pequena dimensão a utilização da Internet ainda apresenta dificuldades. 
 

http://www.apav.pt/uavidre.html
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42. O seu pessoal está treinado para aconselhar o Governo: formulando propostas 
de políticas? Propostas legislativas? 

 
O pessoal das pequenas e médias ONG, de um modo geral, não está treinado para 
aconselhar o Governo na formulação de propostas de acções políticas ou 
legislativas. Fazem-no, algumas vezes, mas nem sempre de uma maneira muito 
profissional. Oportunidades para trabalhar em colaboração com outras ONG 
portuguesas ou estrangeiras em áreas relacionadas com questões de igualdade, 
seriam uma vantagem. Os Sindicatos estão melhor preparados para preparar e 
discutir propostas legislativas na área do direito laboral e fazem-no muitas vezes. 
 
43. Necessitam de fazer mais para promover a sua função anti-discriminação? 
 
Necessitam de promover a sua função anti-discriminação de modo a serem 
respeitados pela opinião pública e promover o trabalho que fazem a nível nacional e 
regional. Sobretudo em “novas” áreas como a orientação sexual, religião e idade, 
mas deve ter-se em consideração que uma maior consciencialização e uma maior 
actividade de promoção pode gerar uma procura de mais apoio que algumas ONG 
ou Sindicatos terão dificuldade em satisfazer.  
 
44. Necessitam de “fazer mais” com as vítimas, clientes ou potenciais clientes, 

membros ou potenciais membros? 
 
É essencial que os Sindicatos e as ONG possam ajudar de forma mais efectiva 
vítimas, clientes ou potenciais clientes, membros ou potenciais membros. 
Consideramos isto uma grande necessidade. Pessoas especializadas e 
financiamentos são necessários para poderem aumentar o apoio. Devem ser 
introduzidas mudanças na legislação de modo que as ONG possam intervir em 
todos os processos em representação das vítimas. É necessário mais trabalho, 
nomeadamente, em matéria de discriminação em função da idade e também, na 
área da religião e da orientação sexual dado que estas questões são ainda 
relativamente “novas” na sociedade portuguesa. 
 
45. Necessitam de “fazer mais” com o Governo – para aumentar a sua 

credibilidade e status? 
 
Necessitam de “fazer mais” com o Governo – para aumentar a sua credibilidade e 
status. Se o Governo estivesse mais envolvido com as ONG e com os Sindicatos a 
sua orientação seria provavelmente melhor informada pela opinião dos que estão no 
terreno, particularmente a nível regional. Isto poderia também ajudar a assegurar 
que a perspectiva das comunidades e dos Sindicatos fosse tida em consideração no 
processo de decisão. 
 
46. Para os Sindicatos, necessitam de “fazer mais” com as empresas/organizações 

patronais/empregadores? 
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Os Sindicatos já são respeitados pelas empresas e pelas organizações 
patronais/empregadores mas necessitam de ter mais e melhor pessoal e mais 
fundos o que aumentaria a sua capacidade de intervenção. 
 
Os Sindicatos e os empregadores em conjunto podem ter uma influência poderosa 
no Governo. Em questões de igualdade e anti-discriminação podem ter pontos de 
vista diferentes sobre como melhor atingir os objectivos de igualdade, Sindicatos e 
empresas encontram-se muitas vezes em lados opostos na discussão sobre 
iniciativas, tais como licença parental ou trabalho flexível. Alguns empregadores 
deram passos significativos para incluir a igualdade e os direitos humanos nas suas 
agendas e os Sindicatos poderão encontrar nestes empregadores parceiros de boa 
vontade para neste trabalho no futuro. Existe o Conselho Permanente de 
Concertação Social no Conselho Económico e Social onde os Sindicatos estão 
representados. 
 
47. Necessitam de “fazer mais” com a opinião pública e para o aumento da 

sensibilização? 
 
Necessitam de “fazer mais” com a opinião pública e para o aumento da 
sensibilização sobre estas questões através de campanhas e respondendo às 
campanhas das ONG. Isto depende da disponibilidade de recursos e de 
conhecimentos para apoiar campanhas, programas de educação e outras iniciativas. 
 
48. Que necessitam para se desenvolverem? 
 
Necessitam: 
 
a) Financiamentos 
b) Pessoal especializado 
c) Formação 
d) Acesso à informação 
 
Seria de grande interesse um trabalho específico com os Sindicatos da Polícia, com 
as Associações Profissionais da Guarda Republicana, a Associação dos Sargentos 
da GNR, as associações de funcionários judiciais, o Sindicato dos Magistrados do 
Ministério Público e a Associação Sindical dos Juízes. 
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4 Discriminação no contexto nacional – Portugal 
 
4.1 Transposição das directivas para o direito nacional 
 
As directivas contra a discriminação foram transpostas através de diversos diplomas 
legislativos: 
 
As Directivas 2000/43/CE e 2000/78/CE foram expressamente implementadas pela 
Lei 18/2004, pelo Código do Trabalho e pela Lei 35/2004. 
 
A Lei 18/2004 de 11 de Maio de 2004 transpôs parcialmente para a ordem jurídica 
nacional a Directiva n.º 2000/43/CE de 29 de Junho que aplica o princípio da 
igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, 
e tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico para o combate à discriminação 
baseada em motivos de origem racial ou étnica. Esta lei dispõe no seu artigo 3.º: 
 
1. Para efeitos da presente lei, entende-se por princípio da igualdade de 

tratamento a ausência de qualquer discriminação, directa ou indirecta, em 
razão da origem racial ou étnica. 

 
2. Consideram-se práticas discriminatórias as acções ou omissões que, em razão 

da pertença de qualquer pessoa a determinada raça, cor, nacionalidade ou 
origem étnica, violem o princípio da igualdade, designadamente: 

 
a) A recusa de fornecimento ou impedimento de fruição de bens ou serviços; 
b) O impedimento ou limitação ao acesso e exercício normal de uma 

actividade económica; 
c) A recusa ou condicionamento de venda, arrendamento ou 

subarrendamento de imóveis; 
d) A recusa de acesso a locais públicos ou abertos ao público; 
e) A recusa ou limitação de acesso aos cuidados de saúde prestados em 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados; 
f) A recusa ou limitação de acesso a estabelecimento de educação ou 

ensino público ou privado; 
g) A constituição de turmas ou a adopção de outras medidas de organização 

interna nos estabelecimentos de educação ou ensino, públicos ou 
privados, segundo critérios de discriminação racial, salvo se tais critérios 
forem justificados pelos objectivos referidos no n.º 2 do artigo 3.º da Lei 
n.º 134/99, de 28 de Agosto; 

h) A adopção de prática ou medida, por parte de qualquer órgão, funcionário 
ou agente da administração directa ou indirecta do Estado, das Regiões 
Autónomas ou das autarquias locais, que condicione ou limite o exercício 
de qualquer direito; 

i) A adopção de acto em que, publicamente ou com intenção de ampla 
divulgação, pessoa singular ou colectiva emita uma declaração ou 
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transmita uma informação em virtude da qual um grupo de pessoas seja 
ameaçado, insultado ou aviltado por motivos de discriminação racial. 
 

3. Para os efeitos do n.º 1: 
 
a) Considera-se que existe discriminação directa sempre que, em razão da 

origem racial ou étnica, uma pessoa seja objecto de tratamento menos 
favorável do que aquele que é, tenha sido ou possa vir a ser dado a outra 
pessoa em situação comparável; 

b) Considera-se que existe discriminação indirecta sempre que disposição, 
critério ou prática, aparentemente neutro, coloque pessoas de uma dada 
origem racial ou étnica numa situação de desvantagem comparativamente 
com outras pessoas; 

c) Não se considera discriminação o comportamento baseado num dos 
factores indicados nas alíneas anteriores, sempre que, em virtude da 
natureza das actividades em causa ou do contexto da sua execução, esse 
factor constitua um requisito justificável e determinante para o seu 
exercício, devendo o objectivo ser legítimo e o requisito proporcional. 

 
O assédio é considerado discriminação na acepção do n.º 1 sempre que ocorrer um 
comportamento indesejado relacionado com a origem racial ou étnica, com o 
objectivo ou o efeito de afectar a dignidade da pessoa ou de criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 
 
4. Uma instrução no sentido de discriminar pessoas com base na origem racial ou 

étnica é considerada discriminação na acepção do n.º 1.” 
 
Esta lei cobre tanto o sector privado como o sector público nas seguintes áreas: 
protecção social, serviços sociais, benefícios, educação, acesso a bens e serviços e 
a fruição desses bens ou serviços. Define discriminação directa e indirecta e 
retaliação. Dispõe, ainda, que as associações que tenham por fim a defesa da não 
discriminação têm legitimidade para intervir nos processos, em representação ou em 
apoio do interessado e com a aprovação deste. 
 
A Lei 99/2003 de 27 de Agosto, que aprova o Código do Trabalho, transpôs as 
Directivas 2000/43/CE e 2000/78/CE. O Código do Trabalho foi revisto pela Lei 
7/2009 de 12 de Fevereiro. 
 
O Código do Trabalho implementa o quadro jurídico da Directiva do Emprego 
2000/78/CE mas proíbe, além disso, a discriminação baseada em factores não 
contemplados nesta Directiva. O artigo 23.º do Código – igualdade e não 
discriminação – proíbe a prática de qualquer discriminação, directa ou indirecta, 
baseada, nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado 
civil, situação familiar, património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência ou doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de 



 

21 
 

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o 
Estado promover a igualdade de acesso a tais direitos. 
 
A Lei 105/2009 de 14 de Setembro, que regulamenta e altera o Código do Trabalho 
transpõe, também, as Directivas 2000/43/CE e 2000/78/CE. 
 
Mais recentemente, entrou em vigor em 20 de Fevereiro de 2011, a Lei 3/2011 de 15 
de Fevereiro de 2011, que proíbe qualquer discriminação no acesso e no exercício 
do trabalho independente e transpõe a Directiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 
de Junho, a Directiva n.º 2000/78/CE, do Conselho, de 27 de Novembro, e a 
Directiva n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho 
(relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à 
actividade profissional).  
 
Esta lei é aplicável ao acesso e exercício do trabalho independente nos sectores 
privado, cooperativo e social, na administração pública central, regional e local, nos 
institutos públicos e em quaisquer pessoas colectivas de direito público e transpõe 
na totalidade as directivas acima mencionadas. 
 
Assim, e desde 20 de Fevereiro, os empresários que beneficiem da prestação de 
trabalho independente estão sujeitos praticamente aos mesmos deveres e 
obrigações do Empregador, seja no momento da contratação (incluindo todo o 
processo de recrutamento, nomeadamente, anúncio de oferta de trabalho, critérios 
de selecção e condições de contratação), seja na vigência da relação contratual 
(incluindo a orientação e formação profissional, as condições de prestação e de 
pagamento dos serviços), seja no momento da cessação do contrato. 
 
O não cumprimento das directrizes previstas na lei em causa, pelo beneficiário da 
prestação de trabalho independente, significam a adopção de uma postura 
discriminatória e reflectem-se em 3 aspectos essenciais, igualmente consagrados na 
lei, nomeadamente:  
 
1) Obrigação de indemnizar por danos patrimoniais e não patrimoniais;  
2) Nulidade do acto que afecte o trabalhador independente em consequência de 

rejeição ou submissão a conduta discriminatória;  
3) Sujeição a um regime sancionatório contra-ordenacional. 
 
Interessa ainda relembrar que é considerado trabalhador independente, aquele cuja 
actividade profissional seja exercida sem sujeição a contrato de trabalho ou situação 
legalmente equiparada. 
 
Outra legislação nacional relacionada com a igualdade de tratamento: 
 
Os diplomas a seguir referidos têm de ser tidos em conta enquanto parte do sistema 
jurídico português de combate à discriminação:  



 

22 
 

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

A Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976: artigo 1.º – dignidade 
da pessoa humana; artigo 8.º – direito internacional como parte integrante do direito 
português; artigo 13.º – princípio da igualdade de tratamento, proibição de 
discriminação em geral, com uma lista não exaustiva de factores: ascendência, 
sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, 
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual; artigo 15.º – 
igualdade de tratamento dos estrangeiros e apátridas; artigo 18.º – direitos 
fundamentais vinculando as entidades públicas e privadas; artigos 58.º e 59.º – 
igualdade de tratamento de todos os trabalhadores sem discriminação; artigo 69.º – 
protecção das crianças; artigo 70.º – protecção dos jovens; artigo 71.º – direitos dos 
cidadãos portadores de deficiência e artigo 72.º – direitos das pessoas idosas. 
 
O Código Penal de 23 de Setembro de 1982 (com várias alterações posteriores) 
contém algumas disposições em matéria de crimes com motivação racial, artigos 
132.º – homicídio qualificado, 146.º – ofensa à integridade física qualificada, 180.º – 
difamação, 181.º – injúrias, 187.º – ofensa a pessoa colectiva, organismo ou serviço, 
188.º – procedimento criminal, 240.º – discriminação racial e religiosa, 251.º – ultraje 
por motivo de crença religiosa e 252.º – impedimento, perturbação ou ultraje a acto 
de culto. O genocídio é tratado no artigo 8.º da Lei 31/2004 de 31 de Julho. 
 
Lei 16/2001 de 22 de Junho, Lei da Liberdade Religiosa. 
 
Decreto-lei 163/2006 de 8 de Agosto que aprova o regime da acessibilidade aos 
edifícios e estabelecimentos públicos, via pública e edifícios habitacionais. 
Lei 46/2006 de 28 de Agosto que proíbe e pune a discriminação em razão da 
deficiência e da existência de risco agravado de saúde. Esta lei tem por objecto 
prevenir e proibir a discriminação, directa ou indirecta, em razão da deficiência, sob 
todas as suas formas, e sancionar a prática de actos que se traduzam na violação 
de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou condicionamento do exercício 
de quaisquer direitos económicos, sociais, culturais ou outros, por quaisquer 
pessoas, em razão de uma qualquer deficiência. 
 
Lei 39/2009, de 30 de Julho que estabelece o regime jurídico do combate à 
violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos, de 
forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança 
 
Lei 9/2010, de 31 de Maio que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo 
sexo 
 
Lei 7/2011, de 15 de Março cria o procedimento de mudança de sexo e de nome 
próprio no registo civil e procede à décima sétima alteração ao Código do Registo 
Civil  
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Órgãos de promoção da igualdade de tratamento: 
 
Foram designados os seguintes órgãos para a promoção da igualdade de 
tratamento entre todas as pessoas, sem qualquer discriminação por motivo de 
origem racial ou étnica de acordo com o artigo 13.º da Directiva 2000/43/CE: 
 
O Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas (anteriormente designado 
ACIME), hoje Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, ACIDI I.P.1  
 
De acordo com o artigo 8.º, n.º 1 da Lei 18/2004 de 11 de Maio, alterada pelo 
Decreto-lei 86/2005 de 2 de Maio, compete ao Alto-Comissariado nos termos do 
Decreto-Lei n. 251/2002, de 22 de Novembro alterado pelo Decreto-lei 27/2005 de 4 
de Fevereiro, a promoção da igualdade de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação por motivo de origem racial ou étnica. 
 
CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial2 (a seguir 
CICDR), órgão do ACIDI I.P. Este órgão é na generalidade competente para o 
combate à discriminação racial sendo também competente para as questões 
religiosas. Para o combate à discriminação no trabalho é a ACT – Autoridade para 
as Condições do Trabalho o órgão competente (a seguir ACT). 
 
Comentários da ECRI3  
 
A nível internacional os comentários de maior relevo sobre discriminação foram 
proferidos pela ECRI que encorajou as autoridades portuguesas a ratificar o 
Protocolo n.º 12 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais que cobre a discriminação em geral, o mais rapidamente 
possível. A ECRI salienta, como importante, a criação a 17 de Novembro de 2004 da 
UAVIDRE,4 unidade de apoio à vítima para imigrantes ou outras pessoas que 
tenham sofrido discriminação racial ou étnica. Esta nova unidade fundada pelo 
gabinete do ACIDI I.P. é gerida por uma ONG, a APAV,5 cuja missão é o auxílio 
gratuito às vítimas, fornecendo apoio psicológico, social e jurídico através do 
aconselhamento humano personalizado dado por pessoal qualificado. A ECRI 
recomenda às autoridades portuguesas o aumento significativo dos seus esforços 
relativamente à formação das polícias, Ministério Público (operadores judiciários), 
magistratura judicial e futuros profissionais do direito no que respeita à aplicação da 
legislação sobre racismo, em particular, do artigo 240.º do Código Penal (crimes 
racistas). Recomenda, igualmente, que as autoridades portuguesas informem o 
                                                
1  ACIDI I.P.- Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural website: 

http://www.acime.gov.pt/. 
2  CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial website: 

http://www.cicdr.pt/. 
3  ECRI – Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância website: 

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/. 
4  UAVIDRE – Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica website: 

http://www.apav.pt/uavidre.html. 
5  APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima website: http://www.apav.pt/. 

http://www.acime.gov.pt/
http://www.cicdr.pt/
http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI/
http://www.apav.pt/uavidre.html
http://www.apav.pt/
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público em geral sobre a existência de normas sancionando a prática de actos 
racistas. 
 
Para pesquisas desenvolvidas por instituições académicas nacionais veja-se o site 
do OI – Observatório da Imigração6 que cobre, também, as questões relacionadas 
com as minorias.  
 
4.2 Procedimentos – Canais administrativos e jurídicos para impugnar as 

violações da legislação contra a discriminação 
 
A implementação das directivas aumentou o nível de protecção já contemplado no 
direito nacional, nomeadamente, pela adopção das definições de discriminação 
directa e indirecta, assédio, retaliação e regras sobre o ónus da prova. 
 
De acordo com o direito nacional, uma ordem ou instrução com o sentido de 
desfavorecer qualquer pessoa em razão de um dos factores mencionados no artigo 
24.º, n.º 1 do Código do Trabalho, será considerada discriminação. O empregador 
não pode praticar qualquer discriminação, directa ou indirecta, baseada, 
nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, 
situação familiar, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, 
doença crónica, nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou 
ideológicas e filiação sindical. 
 
Assim, por exemplo, consideram-se práticas discriminatórias contra pessoas com 
deficiência: a adopção de procedimento, medida ou critério, directamente pelo 
empregador ou através de instruções dadas aos seus trabalhadores ou a agência de 
emprego, que subordine a factores de natureza física, sensorial ou mental a oferta 
de emprego, a cessação de contrato de trabalho ou a recusa de contratação. 
Também a produção ou difusão de anúncios de ofertas de emprego, ou outras 
formas de publicidade ligada à pré-selecção ou ao recrutamento, que contenham, 
directa ou indirectamente, qualquer especificação ou preferência baseada em 
factores de discriminação em razão da deficiência.  
 
O empregador deve promover a adopção de medidas adequadas para que uma 
pessoa com deficiência ou doença crónica tenha acesso a um emprego, o possa 
exercer ou nele progredir, ou para que lhe seja ministrada formação profissional, 
excepto se tais medidas implicarem encargos desproporcionados para o 
empregador. Os encargos não serão considerados desproporcionados quando 
forem, nos termos previstos em legislação especial, compensados por apoios do 
Estado em matéria de deficiência ou doença crónica. 
 
O direito nacional contempla uma excepção para o exercício genuíno e determinante 
da actividade profissional. O Código do Trabalho proíbe, efectivamente, todas as 
práticas de discriminação directa ou indirecta pelo empregador baseadas nos 

                                                
6  OI – Observatório da Imigração website: http://www.oi.acime.gov.pt/. 

http://www.oi.acime.gov.pt/
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factores referidos nas Directivas, porém, de acordo com o mesmo Código, não 
constitui discriminação o comportamento baseado num dos factores aí enumerados, 
sempre que, em virtude da natureza das actividades profissionais em causa ou do 
contexto da sua execução, esse factor constitua um requisito justificável e 
determinante para o exercício da actividade profissional, devendo o objectivo ser 
legítimo e o requisito proporcional.  
 
Os canais administrativos competentes em primeiro lugar para actuar em casos de 
violações da Directiva 2000/43/CE são o ACIDI I.P. e a CICDR. 
 
Para as violações relativas à Directiva 2000/78/CE é, em primeiro lugar, competente 
a ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho.7 
 
Não são requeridas formalidades especiais. As eventuais vítimas podem dirigir-se 
directamente ao ACIDI I.P. ou à ACT ou através de alguma força policial (PSP – 
Polícia de Segurança Pública8 ou GNR – Guarda Nacional Republicana)9 ou APAV. 
 
As vítimas poderão, de igual modo, apresentar as suas queixas ao Provedor de 
Justiça,10 ao Ministério Público11 nas respectivas áreas da sua competência. 
 
4.2.1 Acerca do emprego e da actividade profissional 
 
Nos casos relacionados com o emprego e a actividade profissional quando o factor 
de discriminação é racial, a autoridade competente é o ACIDI I.P./CICDR que 
enviará os casos à ACT para investigação. Para os outros factores de discriminação, 
a ACT tem competência para todos os factores de discriminação. 
 
Um trabalhador, de preferência com o apoio de uma ONG ou de um Sindicato, 
poderá: 
 
1. Apresentar uma queixa à ACT, que fará a investigação e decidirá sobre as 

suas consequências; 
2. Solicitar ao Ministério Público a instauração do processo junto dos Tribunais 

do Trabalho ou, a instauração de um processo com o apoio de um advogado, 
ou, através dos Sindicatos, ou, recorrendo ao apoio jurídico. O Ministério 
Público é, igualmente competente para a representação dos trabalhadores 
nos Tribunais do Trabalho. 

3. Quando a discriminação está associada a um crime, a queixa poderá ser 
apresentada ao Ministério Público ou a qualquer autoridade policial. Em caso 

                                                
7  ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho website: http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/Paginas/default.aspx. 
8  PSP – Polícia de Segurança Pública website: http://www.psp.pt/. 
9  GNR – Guarda Nacional Republicana website: http://www.gnr.pt/default2.asp. 
10  Provedor de Justiça website: http://www.provedor-jus.pt/. 
11  Ministério Público website: http://www.pgr.pt/grupo_pgr/indice.html. 

http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx
http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx
http://www.psp.pt/
http://www.gnr.pt/default2.asp
http://www.provedor-jus.pt/
http://www.pgr.pt/grupo_pgr/indice.html
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de exercício de acção penal por crime de difamação ou injúria é necessária a 
representação por advogado.  

 
Quando uma autoridade pública é acusada de discriminação: 
 
1. As vias administrativas são, neste caso, o recurso aos superiores 

hierárquicos, incluindo o Ministro da tutela e a apresentação de queixa ao 
Provedor de Justiça ou à IGAI12 (por exemplo, no caso da PSP ou GNR); 

2. O recurso aos Tribunais Administrativos solicitando que o acto discriminatório 
seja declarado nulo, e a indemnização pelos danos.  

 
Se uma entidade privada é acusada de discriminação: 
 
Quando a razão da discriminação é racial, a vítima poderá: 
 
1. Apresentar queixa ao ACIDI I.P./CICDR directamente ou em qualquer força 

policial (PSP, GNR) que enviarão o caso para o ACIDI I.P./CICDR, ou à ACT, 
se for por razões relacionadas com o trabalho. 

2. Se a discriminação está relacionada com um crime, a vítima poderá, também, 
apresentar queixa junto do Ministério Público ou em qualquer força policial 
(PSP, GNR). 

3. A discriminação racial também poderá ser objecto de processo nos Tribunais 
Cíveis, para obter o ressarcimento dos danos e outras providências 
adequadas à situação. 

4. Para outros factores de discriminação (idade, deficiência…), a queixa deverá 
ser apresentada à ACT, forças policiais (PSP, GNR) ou ao Ministério Público 
nos Tribunais do Trabalho. 

5. A resolução informal é da competência do ACIDI I.P., ACT e, igualmente, do 
Ministério Público nos Tribunais do Trabalho.  

 
Vias de recurso internas formais podem ser utilizadas formalmente quando o 
departamento de recursos humanos da empresa está bem organizado. Tal não 
acontece em firmas pequenas, onde é mais frequente uma resolução informal de 
disputas. São frequentes as queixas à ACT por questões de discriminação. 
 
Para os litígios em matéria de emprego existem órgãos jurisdicionais especializados, 
os Tribunais do Trabalho. Estes fazem parte da jurisdição comum mas actuam 
unicamente em casos de direito laboral, relacionados com as relações de emprego, 
acidentes e doenças profissionais e conflitos na área dos direitos relativos à 
segurança social. Actuam em todas as questões emergentes da negociação, 
execução e resolução dos contratos de trabalho. A competência dos Tribunais do 
Trabalho está contemplada no artigo 118.º da Lei 52/2008 (Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais). A estes tribunais competem, também, as 
questões relacionadas com a aplicação de sanções pela ACT pelo não cumprimento 

                                                
12  IGAI – Inspecção-Geral da Administração Interna website: http://www.igai.pt/. 

http://www.igai.pt/
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do direito laboral. De salientar também o Sistema de Mediação Laboral13 (SML). O 
SML é um serviço promovido pelo Ministério da Justiça, que permite aos 
trabalhadores e empregadores utilizar a mediação laboral para resolver litígios 
laborais. 
 
O SML tem competência para mediar litígios surgidos no âmbito do contrato 
individual de trabalho, com excepção das matérias relativas aos direitos 
indisponíveis 
 
As regras processuais do Código do Trabalho, exigem ao juiz que preside ao 
processo a realização de, pelo menos, uma conferência de conciliação entre as 
partes antes do julgamento e, é-lhe pedido, que tente a mediação em qualquer 
processo de disputa laboral (Código de Processo do Trabalho). De acordo com este 
Código deverá existir a possibilidade de as partes acordarem na resolução 
extrajudicial do litígio através do recurso ao sistema de mediação laboral para a 
resolução de conflitos que afectam empregadores e trabalhadores aplicando-se as 
regras constantes no Código de Processo Civil. O artigo 492.º, n.º 2, alínea f) do 
Código do Trabalho (Lei 7/2009), dispõe, que as convenções colectivas de trabalho 
devem incluir mecanismos de conciliação (artigo 523.º e ss), mediação (artigo 526.º 
e ss) ou arbitragem (artigo 529.º) em matéria de conflito laboral. 
 
Em casos de discriminação no emprego, o caso será instruído e investigado pela 
ACT, que averiguará a existência dos factos referidos pelas vítimas ou por quaisquer 
outras pessoas. É o artigo 540.º do Código do Trabalho que proíbe a coacção, 
prejuízo ou discriminação do trabalhador por motivo de adesão a uma greve. 
  
De acordo com o artigo 548.º e ss do Código do Trabalho, qualquer violação de uma 
norma deste Código dá lugar a uma contra-ordenação, punível com uma coima. O 
Código do Trabalho classifica estas infracções de acordo com o seu grau de 
gravidade (artigo 553.º): leves, graves ou muito graves. A violação das normas 
relativas à igualdade e à não-discriminação são consideradas muito graves. Outras 
infracções relativas à aplicação da Directiva 2000/78/CE podem ser consideradas 
como leves ou graves. A cada escalão de gravidade das contra-ordenações laborais 
corresponde uma coima variável em função do volume de negócios da empresa e do 
grau da culpa do infractor (artigo 554.º). 
 
A mediação informal do ACIDI I.P. não é vinculativa para as partes. Contudo, a 
mediação/conciliação do Tribunal do Trabalho e do Sistema de Mediação Laboral 
(SML) é.  
 
A discriminação racial por uma autoridade pública é fundamento de medidas 
disciplinares contra o discriminador, podendo as sanções atingir o 
despedimento/demissão. Contudo, as vítimas não têm o direito de intervir 
activamente nos procedimentos disciplinares. 

                                                
13  Sistema Mediação Laboral (SML) website: http://www.gral.mj.pt/categoria/conteudo/id/15.  

http://www.gral.mj.pt/categoria/conteudo/id/15
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Intervenção das ONG e Sindicatos: 
 
O artigo 5.º da Lei 18/2004 dispõe: 
 
“As associações que, de acordo com o respectivo estatuto, tenham por fim a defesa 
da não discriminação baseada em motivos de origem racial ou étnica têm 
legitimidade para intervir, em representação ou em apoio do interessado e com a 
aprovação deste, nos respectivos processos jurisdicionais.” 
 
Também, o artigo 15.º, n.º 1 da Lei 46/2006 prevê que as associações de pessoas 
portadoras de deficiência e, bem assim, todas as outras organizações cujo escopo 
principal seja a representação, a defesa e a promoção dos direitos e interesses das 
pessoas com deficiência, ou a prestação de serviços às pessoas com deficiência e 
suas famílias, têm legitimidade para intervir, em representação ou em apoio do 
interessado e com a aprovação deste, nos respectivos processos jurisdicionais. 
Estas entidades gozam do direito a acompanhar o processo contra-ordenacional 
pela prática de qualquer acto discriminatório definido nesta lei. Em caso de crime 
cometido contra pessoa com deficiência, e praticado em razão dessa deficiência, 
estas entidades gozam do direito de se constituir assistentes nos respectivos 
processos-crime.  
 
O Decreto-lei 163/2006 sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência prevê 
que têm legitimidade para propor e intervir em quaisquer acções em representação 
das pessoas com deficiência individuais as entidades dotadas de personalidade 
jurídica (ONG e associações de defesa dos interesses das pessoas com 
deficiência). Porém, em processos de contra-ordenações, estas detêm apenas o 
direito de denunciar e de solicitar a instauração de um processo. 
 
Não têm o direito de recurso se a queixa não tiver sido aceite, nem o direito a 
resposta sobre um recurso de um arguido contra a decisão impondo uma coima, 
pois a legislação relativa aos procedimentos de recurso em casos de contra-
ordenações concede apenas legitimidade para o recurso ao arguido ou ao Ministério 
Público. 
 
O artigo 9.º, n.º 2 da Directiva 2000/78/CE é transposto parcialmente pelo artigo 
443.º, alínea d) do Código do Trabalho, pois os Sindicatos têm o direito de intervir na 
defesa e protecção dos seus membros. Segundo este artigo, as associações 
sindicais e as associações de empregadores têm, nomeadamente, o direito de " 
iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a 
interesses dos seus associados, nos termos da lei". 
 
Além disso, de acordo com o artigo 23.º da Lei n.º 107/2009 de 14 de Setembro que 
aprova o regime processual aplicável às contra -ordenações laborais e de segurança 
social, é conferida legitimidade aos Sindicatos, em processos administrativos 
impondo coimas em caso de violação das normas anti-discriminação constantes 
nesse Código para intervirem nesse processo. Esse artigo (Legitimidade das 
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associações sindicais como assistentes) prevê que nestes processos podem 
constituir -se assistentes as associações sindicais representativas dos trabalhadores 
relativamente aos quais se verifique a contra-ordenação; à constituição de assistente 
são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições do Código de 
Processo Penal: pela constituição de assistente não são devidas quaisquer taxas. 
 
Os Sindicatos e as ONG gozam, nos casos acima referidos, do direito de se 
constituírem assistentes de um ou mais queixosos. Acções de classe (queixas de 
grupo), no sentido de acções colectivas (interesses colectivos), por exemplo, acções 
com diversos queixosos, são possíveis em processos civis, criminais ou nos 
processos laborais, de acordo com o artigo 5.º, n.º 2, alínea c) do Código de 
Processo do Trabalho, as associações sindicais são partes legítimas como autoras 
nas acções relativas a direitos respeitantes aos interesses colectivos que 
representam e podem exercer, ainda, o direito de acção, em representação e 
substituição de trabalhadores que o autorizem, nas acções respeitantes à violação, 
com carácter de generalidade, de direitos individuais de idêntica natureza de 
trabalhadores seus associados. O artigo 5.º, n.º 3, dispõe que se presume a 
autorização do trabalhador a quem a associação sindical tenha comunicado por 
escrito a intenção de exercer o direito de acção em sua representação e 
substituição, com indicação do respectivo objecto, se o trabalhador nada declarar 
em contrário. 
 
Queixas ao Provedor de Justiça: 
 
É função principal do Provedor de Justiça a defesa dos legítimos direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos, assegurando, através de meios informais (sem 
procedimento judicial) que as autoridades exerçam as suas competências de forma 
transparente e de acordo com a lei. O Provedor de Justiça interveio em diversos 
casos relacionados com racismo. 
 
Algumas dificuldades encontradas na aplicação da legislação relacionam-se com a 
coordenação entre o Alto-Comissariado e a CICDR e as Inspecções-Gerais/ACT 
responsáveis pelas investigações, assim como com o Ministério Público.  
 
É muito difícil a obtenção de provas de actos discriminatórios e a instrução dos 
processos tende a ser demasiado morosa. 
 
As queixas podem ser apresentadas pelos cidadãos individuais, ONG, organizações 
de trabalhadores, etc. Beneficiam do apoio do pessoal do Alto-Comissariado, que 
recebe as queixas e passa os processos à CICDR. As ONG não conduzem elas 
próprias investigações sobre queixas individuais. Fornecem assistência jurídica às 
vítimas ou nos seus escritórios ou em cooperação com a Ordem dos Advogados.14 
Assistência de uma forma ampla é, também, fornecida pela UAVIDRE. 
 

                                                
14  Ordem dos Advogados website: http://www.oa.pt/. 

http://www.oa.pt/
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A responsabilidade civil por factos ilícitos relacionados com a discriminação está 
contemplada nos artigos 483.º, 484.º, 496.º, 799.º e 800.º, n.º 1 do Código Civil. É de 
salientar na legislação laboral, artigo 24.º do Código do Trabalho, a referência 
expressa de que a prática de qualquer acto discriminatório lesivo de um trabalhador 
ou candidato a emprego lhe confere o direito a uma indemnização, por danos 
patrimoniais e não patrimoniais, nos termos da lei civil.  
 
1) Exemplo de situações: 
 
A discriminação é proibida em todo e qualquer emprego e/ou actividade profissional 
em situações tais como: publicidade dos lugares vagos, processos de recrutamento, 
selecção, termos e condições, remuneração, discriminação no local de trabalho, 
regras de vestuário/uniforme, horário de trabalho, trabalhadores a tempo parcial, 
processos disciplinares no local de trabalho, promoção, abonos e subsídios e 
pagamentos de prémios, despedimento, pagamentos à segurança social, pensões 
profissionais, emissão de autorizações e licenças, acesso à formação profissional, 
incluindo a formação profissional nas prisões. 
 
No que respeita às regras sobre vestuário, são aceites requisitos especiais para 
determinadas profissões como, por exemplo, na hotelaria, companhias aéreas, 
segurança privada onde os empregados estão sujeitos a algumas regras especiais 
quando em contacto com o público e devem usar um uniforme. 
 
2) Que vias de recurso internas ou administrativas (se existirem) são 

prioritárias às vias de recurso definidas acima? 
 

Em geral, as vias de recurso internas ou administrativas não têm de ser esgotadas 
antes do recurso às autoridades e aos tribunais. Contudo, nas relações de emprego 
público está em alguns casos prevista a reclamação prévia antes do recurso aos 
tribunais. 
 
4.2.2 Acerca do não-emprego e da actividade profissional: origem racial e 

étnica 
 
A resolução informal é feita pelo ACIDI I.P. mas pode, igualmente, ser feita por 
outras autoridades e forças policiais e por Centros de Mediação de Conflitos. 
 
Queixas aos órgãos de Promoção da Igualdade e às Comissões: 
 
Qualquer pessoa ou instituição que tome conhecimento de facto susceptível de ser 
considerado violação das regras que proíbem a discriminação, poderá informar 
desse facto as seguintes entidades:  
 
• Membro do Governo cuja responsabilidade inclui a área da igualdade, neste 

momento o Ministro da Presidência, o Ministro do Trabalho e o Gabinete da 
Secretária de Estado da Igualdade. 
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• ACIDI I.P – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural I.P. 
• CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. 
• Inspecção-Geral competente em razão da matéria, por exemplo, ACT, IGAL,15 

IGAT16 e IGAI17 
• Ministério Público. 
• Forças policiais (PSP e GNR). 
 
Os funcionários públicos que tiverem conhecimento de actos de discriminação que 
configurem um crime estão obrigados a comunicar às forças policias ou ao Ministério 
Público. 
 
Ressarcimento dos danos: 
 
A Lei 18/2004 introduz, apenas, um procedimento administrativo punindo o 
discriminador e não faz referência a normas específicas para compensação da 
vítima, por exemplo, como obter uma indemnização para as vítimas de 
discriminação racial. Estas, em geral, devem invocar o artigo 483.º do Código Civil 
(responsabilidade civil por factos ilícitos causando danos) junto dos Tribunais Cíveis 
ou do Trabalho. O artigo 70.º do Código Civil pode ser invocado para prevenir uma 
ofensa ilícita ou ameaça de ofensa a qualquer pessoa singular ou colectiva. 
 
Todas as situações de protecção social, incluindo a segurança social e cuidados de 
saúde, educação, habitação, acesso aos bens e serviços fornecidos ao público, 
incluindo serviços de bem-estar, serviços bancários, seguros, acesso a instalações 
abertas ao público, por exemplo, restaurantes, hotéis, instalações de lazer, são 
abrangidas pela legislação contra a discriminação racial. 
 
Para as infracções abrangidas pela Lei 18/2004, o ACIDI I.P. tem autoridade para 
aplicar sanções. Instruído o processo administrativo e após a audição das partes e 
da Comissão Permanente da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial (CICDR), o ACIDI I.P. decide se deve ser aplicada uma coima e qual o seu 
valor. O arguido pode recorrer para os tribunais contra a coima aplicada pelo ACIDI 
I.P. Nem a vítima, nem as associações, gozam do direito de recurso ou de 
intervenção no processo de recurso eventualmente interposto pelo arguido.  
 
As vítimas têm o direito de instaurar autonomamente um processo por danos no 
tribunal cível ou no Tribunal do Trabalho conforme o caso. 
 
Vias de recurso internas ou administrativas não têm de ser esgotadas antes do 
recurso ao tribunal. 
 

                                                
15  IGAL – Inspecção-Geral da Administração Local website: www.igat.pt. 
16  IGAT – Inspecção-Geral da Administração do Território website: www.igat.pt. 
17  IGAI – Inspecção-Geral da Administração Interna website: www.igai.pt. 

http://www.igat.pt/
http://www.igat.pt/
http://www.igai.pt/
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4.2.3 Se existir a possibilidade de surgirem queixas relacionadas com o 
emprego ou o não-emprego 

 
O objecto da queixa é, geralmente, obter justiça para a vítima. As ONG estão a 
aumentar a sensibilização em matéria de discriminação. 
 
As ONG e Sindicatos devem identificar o propósito da queixa, nomeadamente, qual 
o resultado que o queixoso deseja. Usualmente, este deseja uma solução prática, 
por exemplo, evitar o despedimento ou conseguir o arrendamento de um imóvel ou a 
indemnização pelos prejuízos sofridos. 
 
Caso exista uma razão específica para a urgência na resolução da queixa 
(periculum in mora), os tribunais cíveis e do trabalho têm a possibilidade de decretar 
providências cautelares. Também os tribunais criminais podem tomar medidas 
urgentes. 
 
A avaliação dos factos e a apreciação da prova disponível é um dos maiores 
problemas. A prova é feita, geralmente, através de testemunhas, sendo difícil, em 
muitos destes casos, encontrar testemunhas. As normas sobre retaliação protegem 
o queixoso, mesmo nos casos de queixa interna na empresa apresentada por um 
Sindicato. 
 
O factor mais relevante em casos de discriminação é a prova do acto discriminatório: 
qualquer tipo de prova é aceite, sendo mesmo possível, registar a prova antes de 
apresentar formalmente a queixa (probationem ad perpetuam rei memoriae). 
 
De acordo com as normas sobre retaliação, não deverão existir consequências para 
o queixoso ou para as suas testemunhas nos casos de queixa interna. Contudo, a 
retaliação é possível na prática, e muitas vezes as testemunhas não comparecem 
perante o tribunal com receio das represálias por parte da empresa. 
 
O patrocínio judiciário é altamente desejável e, em alguns casos, obrigatório sendo 
contudo possível nas questões laborais, obter o apoio do Ministério Público ou dos 
advogados dos Sindicatos. É fácil a obtenção de apoio judiciário a um trabalhador, 
através da Segurança Social. A Ordem dos Advogados dispõe de um grupo de 
advogados a trabalhar com o ACIDI I.P. para o apoio às vítimas. O direito a apoio 
judiciário está contemplado Lei 47/2007, de 28 de Agosto, que conclui o processo de 
transposição para a ordem interna da Directiva 2003/8/CE de 27 de Janeiro de 2003. 
Os estrangeiros, mesmo os detentores de autorizações de residência válidas noutro 
Estado-Membro, e que não disponham de recursos económicos suficientes, estão 
agora habilitados a apoio judiciário. Se as partes não beneficiam de apoio judiciário, 
terão de suportar as despesas caso sejam vencidas em tribunal e pagar taxas 
quando apresentam o processo. A competência para a decisão sobre o pedido de 
apoio judiciário é dos serviços da Segurança Social.18 A Ordem dos Advogados 

                                                
18  Segurança Social website: http://www.seg-social.pt/. 

http://www.seg-social.pt/
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pode ajudar no preenchimento dos formulários. As partes deverão estar bem atentas 
aos prazos impostos para a apresentação do processo em tribunal. 
 
4.2.4 Quais são os requisitos processuais técnicos de cada via de recurso 

disponível? 
 
As vítimas devem estar cientes que um processo de contra-ordenação deve ser 
instaurado dentro de um prazo previsto.  
 
O prazo de prescrição aplicável às contra-ordenações é de 1, 3 ou 5 anos, 
dependendo do tipo de infracção (artigo 27.º do Decreto-lei 244/95 de 14 de 
Setembro). 
 
No caso de procedimento criminal, o prazo de prescrição é de 2, 5, 10 ou 15 anos, 
dependendo do tipo de crime (artigo 118.º do Código Penal). 
 
Em matéria laboral, o prazo de prescrição é de 1 ano após a cessação do contrato 
de trabalho ou, em alguns casos, de 5 anos (artigo 337.º do Código do Trabalho). 
Para as acções por responsabilidade civil, o prazo de prescrição é de 3 anos, artigo 
491.º do Código Civil. 
  
Os requisitos formais dependem da espécie de processo mas é muito comum a 
utilização de documentos fotocopiados e só em certos casos, são pedidas cópias 
certificadas dos originais. 
 
Pode ser utilizada prova específica ou genérica, mesmo notícias de jornais podem 
ser juntas e apreciadas pelos tribunais e pelos órgãos administrativos. 
 
O ACIDI I.P., a CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego19 e a 
Comissão para a Igualdade dos Direitos das Mulheres (ex CIDM) hoje Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG)20 fornecem orientações através dos 
seus sítios na net e, em alguns casos, através das suas linhas de apoio, tais como o 
ACIDI I.P./ SOS Imigrante em 3 línguas diferentes (linha 808 257 257); a CITE com 
a linha da maternidade e paternidade (linha 800 204 684), a linha de ajuda da CIG 
(linha 800 202 148) e a linha da APAV – Fale. Falar Ajuda (707 20 00 77). 
 
Podemos, igualmente, mencionar a Ordem dos Advogados, a CGTP-IN – 
Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses,21 a UGT – União Geral dos 
Trabalhadores22 e o SOS Racismo23 ou a Associação Solidariedade Imigrante, 
assim como outras ONG ligadas à imigração desenvolvem actividades nesta área. 

                                                
19  CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego website: http://www.cite.gov.pt/. 
20  CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género website: http://www.cig.gov.pt/. 
21  CGTP-IN – Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical website: 

http://www.cgtp.pt/. 
22  UGT – União Geral dos Trabalhadores website: http://www.ugt.pt/. 
23  SOS Racismo website: http://www.sosracismo.pt/. 

http://www.cite.gov.pt/
http://www.cig.gov.pt/
http://www.cgtp.pt/
http://www.ugt.pt/
http://www.sosracismo.pt/
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Não existem requisitos especiais, contudo as partes têm todo o interesse em 
apresentar factos bem fundamentados em provas quando apresentam uma queixa, 
preferencialmente com o apoio de uma ONG, Sindicato ou da UAVIDRE.  
 
4.2.5 Que apoio existe a nível nacional para aceder aos diferentes 

procedimentos e o que é que se pode fazer para ultrapassar eventuais 
impedimentos/obstáculos? 

 
As vítimas em matéria de discriminação podem, geralmente, sem dificuldade, 
beneficiar de apoio judiciário na forma de assistência de um advogado e na dispensa 
de taxas de justiça. As taxas de justiça não podem, de uma forma geral, ser 
consideradas como factor impeditivo para os diferentes procedimentos. 
 
A falta de conhecimento das directivas e da legislação nacional anti-discriminação 
por parte dos Juízes, Ministério Público, órgãos administrativos, forças policiais 
(PSP/GNR) e outros, continua a ser um problema real. O Provedor de Justiça, o 
ACIDI I.P. e a ACT estão familiarizados com o disposto nas directivas em matéria de 
anti-discriminação. 
 
O acesso aos tribunais pode, em alguns casos, revelar-se difícil quando o tribunal 
mais próximo se encontra fora da área de residência do queixoso. Alguns Tribunais 
de Trabalho não dispõem por vezes de equipamento de acesso adequado para 
pessoas com deficiência, o mesmo acontecendo com os tribunais cíveis e criminais. 
Quando necessário, os actos processuais podem ser acompanhados por intérpretes 
e tradutores, sendo estes pagos, se necessário, através do apoio judiciário. 
Igualmente, informação em Braille ou interpretação em linguagem gestual pode ser 
requerida nos tribunais. 
 
4.2.6 Entidades públicas nacionais que trabalham no campo da não-

discriminação 
 
Que ministérios e outras autoridades relevantes da administração central  
têm responsabilidades no domínio da luta pela igualdade e contra a discriminação; 
descreva sumariamente essas responsabilidades e as principais formas de actuação 
e indique o respectivo sítio na Internet. 
 
- A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade24 tem 
como papel o combate à violência doméstica e o combate à discriminação em geral, 
em especial no mundo do trabalho. 
 
- O Provedor de Justiça25 é um elo de ligação entre os cidadãos e os poderes 
públicos. Cabe-lhe, por meios informais, defender os direitos, liberdades, garantias e 
                                                
24  Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade website: 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntosParlamentare
sIgualdade.aspx. 

25  Provedor de Justiça website: www.provedoria-jus.pt. 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntosParlamentaresIgualdade.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntosParlamentaresIgualdade.aspx
http://www.provedoria-jus.pt/
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interesses legítimos do cidadão. A acção do Provedor de Justiça abarca não só os 
cidadãos portugueses como também os estrangeiros. A sua acção abrange também 
a área dos direitos humanos e as situações de discriminação. 

A acção do Provedor de Justiça exerce-se, em regra, no âmbito de actuação das 
entidades públicas (por exemplo, Administração Central e Regional, Autarquias, 
Empresas Públicas) ou com poderes públicos (EDP ou Portugal Telecom).  

- O ACIDI I.P. – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P.,26 
abreviadamente designado por ACIDI, I. P., é um instituto público integrado na 
administração indirecta do Estado, dotado de autonomia administrativa. 
 
O ACIDI, I. P., prossegue atribuições da Presidência do Conselho de Ministros, sob 
superintendência e tutela do Primeiro-Ministro ou de outro membro do Governo 
integrado na Presidência do Conselho de Ministros. 
Tem como missão colaborar na concepção, execução e avaliação das políticas 
públicas, transversais e sectoriais, relevantes para a integração dos imigrantes e das 
minorias étnicas, bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e 
religiões. 
 
"São atribuições do ACIDI, I. P, nomeadamente: 
 
(…)  
c) Garantir o acesso dos cidadãos imigrantes e minorias étnicas a informação 
relevante, designadamente, direitos e deveres de cidadania; 
d) Combater todas as formas de discriminação em função da raça, cor, 
nacionalidade, origem étnica ou religião, através de acções positivas de 
sensibilização, educação e formação, bem como através do processamento das 
contra-ordenações previstas na lei; 
e) Promover a interculturalidade, através do diálogo intercultural e inter-religioso, 
com base no respeito pela Constituição, pelas leis e valorizando a diversidade 
cultural num quadro de respeito mútuo; 
(…)  
i) Incentivar iniciativas da sociedade civil que visem o acolhimento e integração dos 
migrantes e minorias étnicas em Portugal; 
j) Promover acções de sensibilização da opinião pública e a realização de estudos 
sobre as temáticas da imigração, minorias étnicas, diálogo intercultural e diálogo 
inter-religioso; 
l) Promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos 
socioeconómicos mais vulneráveis, em particular os descendentes de imigrantes e 
de minorias étnicas, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da 
coesão social, assegurando a gestão do Programa Escolhas; 
m) Promover o diálogo com as religiões através do conhecimento das diferentes 
culturas e religiões e da construção de uma atitude de respeito mútuo e de afecto 

                                                
26  Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I. P.website: http://www.acidi.gov.pt/. 

http://www.acidi.gov.pt/


 

36 
 

Seminários de sensibilização nas áreas da não discriminação e da igualdade para organizações da sociedade civil 
 

pela diversidade, quer dentro das fronteiras nacionais, quer na relação de Portugal 
com o mundo." 
 
- A CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial 27 é uma 
Comissão independente, especializada na luta contra a discriminação racial que 
funciona junto do Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural ( ACIDI, 
IP) é constituída, nos termos da lei, por representantes das seguintes entidades: 
 
1. A Alta-Comissária para a Imigração e o Diálogo Intercultural, que preside; 
2. Dois representantes eleitos pela Assembleia da República; 
3. Dois representantes do Governo, a designar pelos departamentos 

governamentais responsáveis pelo emprego, solidariedade e segurança social 
e pela educação; 

4. Dois representantes das associações de imigrantes; 
5. Dois representantes das associações anti-racistas; 
6. Dois representantes das centrais sindicais; 
7. Dois representantes das associações patronais; 
8. Dois representantes das associações de defesa dos direitos humanos; 
9. Três personalidades a designar pelos restantes membros. 
 
O Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, IP) presta 
apoio logístico e técnico, assegurando as instalações necessárias ao funcionamento 
da CICDR. 
 
As principais competências da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial (CICDR) são: 
 
• Recolher toda a informação relativa à prática de actos discriminatórios; 
• Emitir, através da Comissão Permanente, parecer relativo às sanções a aplicar 

pelo Alto-Comissário no âmbito dos processos de contra ordenação 
instaurados pela prática de actos discriminatórios; 

• Recomendar a adopção das medidas legislativas, regulamentares e 
administrativas que considere adequadas para prevenir a prática de 
discriminações; 

• Promover a realização de estudos e trabalhos de investigação sobre a 
problemática da discriminação; 

• Tornar públicos, por todos os meios ao seu alcance, casos de efectiva violação 
da lei; 

• Elaborar e publicitar um relatório anual sobre a situação da igualdade e da 
discriminação racial em Portugal. 

 
- A CITE28 tem por missão prosseguir a igualdade e a não discriminação entre 
homens e mulheres no trabalho e competência para a dupla discriminação, no 
                                                
27  Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial website: 

http://www.cicdr.pt/content/view/2/2/. 
28  Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego website: http://www.cite.gov.pt/. 

http://www.cicdr.pt/content/view/2/2/
http://www.cite.gov.pt/
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emprego e na formação profissional e colaborar na aplicação de disposições legais e 
convencionais nesta matéria, bem como as relativas à protecção da parentalidade e 
à conciliação da actividade profissional com a vida familiar e pessoal, no sector 
privado, no sector público e no sector cooperativo. 
 
Competências próprias e de assessoria 
Compete à CITE, no âmbito das suas funções próprias e de assessoria: 
(…) 
 
e) Apreciar as queixas que lhe sejam apresentadas ou situações de que tenha 
conhecimento indiciadoras de violação de disposições legais sobre igualdade e não 
discriminação entre mulheres e homens no trabalho, no emprego e na formação 
profissional, protecção da parentalidade e conciliação da actividade profissional com 
a vida familiar e pessoal; 
f) Prestar informação e apoio jurídico em matéria de igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens, no emprego, no trabalho, na formação profissional, na 
protecção da parentalidade e na conciliação da actividade profissional com a vida 
familiar e pessoal; 
g) Comunicar, de imediato, ao serviço com competência inspectiva do ministério 
responsável pela área laboral, os pareceres da CITE que confirmem ou indiciem a 
existência de prática laboral discriminatória em razão do sexo; 
h) Solicitar a realização de visitas aos locais de trabalho ao serviço com 
competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, com a finalidade 
de comprovar quaisquer práticas discriminatórias em razão do sexo, podendo essas 
visitas ser acompanhadas por representante da CITE; 
i) Apreciar a legalidade de disposições em matéria de igualdade e não discriminação 
entre mulheres e homens no trabalho e no emprego constantes de instrumento de 
regulamentação colectiva de trabalho negocial, sempre que exista suspeita de 
discriminação, conforme o previsto no Código do Trabalho; 
j) Apreciar a legalidade da decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória ou 
necessária, sempre que exista suspeita de discriminação, conforme o previsto no 
Código do Trabalho; 
(…) 
 
m) Assistir as vítimas de discriminação em razão do sexo, no trabalho, emprego ou 
formação profissional, sem prejuízo do direito das vítimas ou de outras entidades 
competentes intervirem em processos judiciais ou administrativos, nos termos legais; 
n) Promover diligências de conciliação em caso de conflito individual em questões 
de igualdade e não discriminação entre mulheres e homens no trabalho, no emprego 
e na formação profissional, de protecção da parentalidade e conciliação da 
actividade profissional com a vida familiar e privada, quando solicitado por ambas as 
partes. 
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- A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)29 integrada na 
Presidência do Conselho de Ministros e actualmente sob a tutela da Secretária de 
Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, a CIG é um dos mecanismos 
governamentais para a Igualdade de Género e para a discriminação em geral. 
 
Desenvolve um serviço jurídico de informação, apoio jurídico e psicossocial e 
garantia do acesso ao direito, especialmente nas situações de discriminação e de 
violência de género abrangendo também a discriminação em função da orientação 
sexual. 
 
De salientar a elaboração do Guia para o combate à discriminação nos Municípios – 
planear para todos e todas, planear a diversidade e promove workshops sobre a 
matéria. 
 
Embora muito vocacionada para as questões do género a CIG tem projectos 
direccionados à discriminação em geral como por exemplo o Projecto E Tolerance 
Test e promove diversos Seminários sobre Boas Práticas no que respeita á 
cidadania. Igualmente o Programa 11 – Programa técnico para a Igualdade de 
oportunidades para todos promove práticas de cidadania inclusiva integrando os 
direitos humanos. 
 
A CIG prossegue as seguintes atribuições: 
 
(…)  
c) Promover a educação para a cidadania;  
d) Promover acções de sensibilização da opinião pública e de adopção de boas 
práticas relativas à igualdade de género, à participação paritária na vida económica, 
social, política e familiar e ao combate a situações de discriminação, nomeadamente 
através de apoios a organizações não governamentais e de prémios de qualidade; 
e) Manter a opinião pública informada e sensibilizada com recurso aos meios de 
comunicação social, à edição de publicações e à manutenção de um centro de 
documentação e de biblioteca especializados; 
f) Desenvolver um serviço jurídico de informação, apoio jurídico e psicossocial e 
garantia do acesso ao direito, especialmente nas situações de discriminação e de 
violência de género; 
g) Assegurar as modalidades de participação institucional e das organizações não-
governamentais que concorram para a realização das políticas de cidadania e 
igualdade de género, bem como conferir competências técnicas e certificar 
qualidades de pessoas e entidades envolvidas na promoção e defesa da cidadania e 
da igualdade de género; 
h) Cooperar com organizações de âmbito comunitário e internacional e com 
organismos congéneres estrangeiros, tendo em vista participar nas grandes 
orientações comunitárias e internacionais relativas à cidadania e igualdade de 
género e promover a sua implementação a nível nacional. 

                                                
29  Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género website: http://www.cig.gov.pt/. 

http://www.cig.gov.pt/
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- O INR, I.P. – Instituto Nacional para a Reabilitação é um instituto público 
integrado no Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, actualmente tutelado 
pela Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação e dotado de autonomia 
administrativa e património próprio.  
 
A garantia de igualdade de oportunidades, o combate à discriminação e a 
valorização das pessoas com deficiência, numa perspectiva de promoção dos seus 
direitos fundamentais, são os princípios que norteiam a actuação do Instituto 
Nacional par a Reabilitação, I. P.  
 
Os principais objectivos do INR, I.P. são:  
 
• Garantir a igualdade de oportunidades e não discriminação das pessoas com 

deficiência ou incapacidade numa abordagem de direitos humanos; 
• Concretizar a política nacional de prevenção, habilitação, reabilitação e 

participação das pessoas com deficiência ou incapacidade; 
• Fiscalizar a aplicação da legislação relativa aos direitos das pessoas com 

deficiência ou incapacidade, 
• Dinamizar a cooperação com as associações que defendem os direitos e 

interesses das pessoas com deficiências ou incapacidade e suas famílias e 
com todos os membros da sociedade na promoção da participação activa das 
pessoas com deficiência em todos os domínios da sociedade.  

 
Sítios na Internet que contêm orientações com carácter oficial relativamente a 
quaisquer aspectos em matéria de legislação nacional pela igualdade e contra 
a discriminação: 
 
ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural I.P.: 
 
http://www.acidi.gov.pt/ 
 
ACT – Autoridade para as Condições no Trabalho: 
 
http://www.act.gov.pt/ 
 
CICDR – Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial: 
 
http://www.cicdr.pt/content/blogcategory/1/16/ 
 
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego: 
 
http://www.cite.gov.pt/ 
 
CIG – Comissão para a Igualdade e Cidadania de Género: 
 
http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/portal.pl?pag=home 

http://www.acidi.gov.pt/
http://www.act.gov.pt/
http://www.cicdr.pt/content/blogcategory/1/16/
http://www.cite.gov.pt/
http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/portal.pl?pag=home
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INR – Instituto Nacional para a Reabilitação: 
 
http://www.inr.pt/ 
 
- Que organismo(s) governamental(ais) ou outras autoridades é (são) 
responsável(eis) pelo tratamento ou coordenação de questões respeitantes à 
igualdade e não discriminação? 
 
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade:  
 
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntos
ParlamentaresIgualdade.aspx 
 
Direcção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho – DGERT onde funciona 
um Grupo de Trabalho na área da anti-discriminação integra representantes das 
seguintes entidades: 
 
• Associação Industrial Portuguesa (AIP)  
• Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI)  
• Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra  
• Comunidade Israelita de Lisboa  
• Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses–Intersindical Nacional 

(CGTP-IN)  
• Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI)  
• Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes (CNOD)  
• Conselho Português para os Refugiados (CPR)  
• Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT)  
• Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI)  
• GRAAL – Associação de Carácter Social e Cultural  
• ILGA Portugal  
• Opus Gay  
• Organização Internacional para as Migrações (OIM)  
• Solidariedade Imigrante  
• S O S Racismo  
• União Geral de Trabalhadores (UGT)  
 
ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural I.P.: 
 
http://www.acidi.gov.pt/ 
 
CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego: 
 
http://www.cite.gov.pt/ 
 
 
 

http://www.inr.pt/
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntosParlamentaresIgualdade.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/GC19/Governo/Gabinetes/Pages/gabinete_SEAssuntosParlamentaresIgualdade.aspx
http://www.aip.pt/
http://www.acime.gov.pt/
http://www.ces.fe.uc.pt/
http://www.lisnagog.org/
http://www.cgtp.pt/
http://www.cnod.rcts.pt/
http://www.cpr.pt/
http://www.fenacerci.pt/
http://www.graal.org.pt/
http://ilga-portugal.oninet.pt/
http://www.opusgay.org/
http://www.oim.pt/
http://www.sosracismo.pt/
http://www.ugt.pt/
http://www.acidi.gov.pt/
http://www.cite.gov.pt/
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CIG – Comissão para a Igualdade e Cidadania de Género: 
 
http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/portal.pl?pag=home 
 
Comissão para a Liberdade Religiosa: 
 
http://www.clr.mj.pt/sections/home 
 
4.2.7 Políticas nacionais oficiais em matéria de anti-discriminação 
 
Indique as principais políticas do Governo em matéria de igualdade e anti-
discriminação (tenha em atenção que este projecto não incide no aspecto do 
género) 
 
As novas políticas do Governo em matéria de igualdade e anti-discriminação 
inserem-se, nomeadamente, no seu Programa do Governo, no capítulo II sobre 
NOVAS POLÍTICAS SOCIAIS, VI. Famílias, igualdade e tolerância que dispõe: 
 
5. Política de não-discriminação 
 
O Governo assume integralmente as disposições constitucionais e as orientações da 
União Europeia em matéria de não discriminação com base na orientação sexual. 
Nesse sentido, é importante lançar um amplo debate nacional sobre igualdade e 
orientação sexual, incluindo o desenvolvimento de acções anti-discriminatórias junto 
de grupos sociais particularmente sensíveis para a qualidade da nossa democracia. 
 
Refira apenas acções multidisciplinares, salientando os aspectos específicos 
abordados, o domínio e o calendário previsto para essa política. 
 
O XVII Governo Constitucional entrou agora em funções com um mandato da 
Assembleia da República por 4 anos. 
 
Foi aprovado pelo anterior Governo, o IV Plano Nacional para a Igualdade – Género, 
Cidadania e não Discriminação 2011-2013 30 (Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 5/2011. D.R. n.º 12, Série I de 2011-01-18). Durante os próximos 3 anos o 
Governo prevê uma maior colaboração entre os Municípios e as ONGs como 
parceiros estratégicos na luta contra a discriminação. Este Plano também visa uma 
colaboração mais estreita entre a Presidência do Conselho de Ministros e os 
Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Justiça, do trabalho e Segurança Social, 
Saúde e Educação. 
 
 
 

                                                
30  PNAI disponível no site da CITE: www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/IV_PNI_2011_2013.pdf. 

http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/portal.pl?pag=home
http://www.clr.mj.pt/sections/home
http://www.igualdade.gov.pt/images/stories/documentos/legislacao/legislacao/Planos_Nacionais/2011_5_RCM.pdf
http://www.igualdade.gov.pt/images/stories/documentos/legislacao/legislacao/Planos_Nacionais/2011_5_RCM.pdf
http://www.cite.gov.pt/asstscite/downloads/IV_PNI_2011_2013.pdf
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4.3 Questões societais 
 
Os conceitos de tolerância e de pluralismo são, de uma forma geral, bem aceites na 
sociedade portuguesa. 
 
A religião é uma matéria sensível e difícil, contudo não existem, geralmente, grandes 
conflitos entre as religiões. A Igreja Católica é, sem dúvida, a religião predominante 
mas tem, de uma forma geral, uma atitude de tolerância relativamente às outras 
religiões e, em alguns casos, chega mesmo a cooperar com elas. 
Os grupos vulneráveis em Portugal são os imigrantes e os ciganos (Roma). As 
situações são diferentes mas ambos são grupos objecto de ataques. 
 
Mulheres imigrantes, principalmente brasileiras, cabo-verdianas e ucranianas são 
um grupo especialmente vulnerável.  
 
A discriminação social da comunidade cigana constitui um dos maiores problemas 
nesta matéria, assim como, o seu acesso aos direitos económicos, sociais e 
culturais. Muitas crianças da comunidade cigana ainda não frequentam a escola ou 
abandonam-na sem ter acabado o ensino primário; são referidos com frequência 
casos de discriminação nesta área.  
 
As pessoas com deficiência pertencem, de igual forma, a um grupo muito vulnerável. 
Os preconceitos são muito frequentes em matéria de orientação sexual. 
 
Os Sindicatos e algumas ONG não estão, infelizmente, imunizados contra certos 
preconceitos relativos aos grupos vulneráveis. 
 
De acordo com o direito nacional, existe uma quota de emprego na função pública 
de 5% para pessoas com deficiência, desde que haja uma oferta de postos de 
emprego superior a 10 lugares. Tendo havido uma diminuição significativa na oferta 
de emprego durante os últimos anos, em consequência disso o sistema de quotas 
tem tido pouco impacto na protecção das pessoas com deficiência. As dificuldades 
existentes no Orçamento do Estado e das autarquias têm sido decisivas para 
dificultar a adopção de medidas de acção positivas de apoio à igualdade de 
oportunidades. 
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5 MÓDULOS para a Acção de Formação 
 
5.1 Recolha de informações e planeamento das acções 
 
a) Indique a legislação nacional relativa 1) ao acesso a informação pública e 2) à 

recolha de informações. Relativamente a este último aspecto, especifique: 
 

a) A legislação sobre o acesso à informação é coberta pela Lei de Imprensa, Lei da 
Rádio, Lei da Televisão, pela Lei da Protecção de Dados e Lei que regula o acesso 
aos documentos administrativos e a sua reutilização. 
 
Lei de Imprensa, lei 2/99 de 13 de Janeiro: 
 
http://www.apimprensa.pt/Listagem_Generica.aspx?sid=cb2154bf-0d98-43c5-bf57-
9096b9257884&cntx=145IuxJllMRBPmEcEMvvof7IFZC%2BGagVZgYSuuSuiZoU5c
04sNsjNl7xkXvgifMChNLWjul%2BumLNP80mmjMGzxbLgvs6MTtwXOZ82Nss9h0%
3D 
 
Lei da Rádio, lei 4/2001 de 23 de Fevereiro: 
 
http://www.aacs.pt/legislacao/lei_4_2001.htm 
 
Lei da Televisão, lei 8/2011 de 11 de Abril: 
 
http://www.gmcs.pt/index.php 
 
Lei da Protecção de Dados Pessoais, lei 67/98 de 26 de Outubro: 
 
http://www.cnpd.pt/bin/legis/leis_nacional.htm#Protecção_de_Dados_Pessoais_ 
 
Lei que regula o acesso aos documentos administrativos e a sua reutilização, Lei 
46/2007 de 24 de Agosto: 
 
http://www.igf.min-
financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_046_2007.htm 
 
Estatuto da Imprensa Regional, Decreto-Lei 106/88 de 31 de Março: 
 
http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=93 

 
• se há informações consideradas sensíveis; 
• para que aspectos; 
• se as informações são abertas ao público em geral, com ou sem consentimento 

dos visados). 
 

http://www.apimprensa.pt/Listagem_Generica.aspx?sid=cb2154bf-0d98-43c5-bf57-9096b9257884&cntx=145IuxJllMRBPmEcEMvvof7IFZC%2BGagVZgYSuuSuiZoU5c04sNsjNl7xkXvgifMChNLWjul%2BumLNP80mmjMGzxbLgvs6MTtwXOZ82Nss9h0%3D
http://www.apimprensa.pt/Listagem_Generica.aspx?sid=cb2154bf-0d98-43c5-bf57-9096b9257884&cntx=145IuxJllMRBPmEcEMvvof7IFZC%2BGagVZgYSuuSuiZoU5c04sNsjNl7xkXvgifMChNLWjul%2BumLNP80mmjMGzxbLgvs6MTtwXOZ82Nss9h0%3D
http://www.apimprensa.pt/Listagem_Generica.aspx?sid=cb2154bf-0d98-43c5-bf57-9096b9257884&cntx=145IuxJllMRBPmEcEMvvof7IFZC%2BGagVZgYSuuSuiZoU5c04sNsjNl7xkXvgifMChNLWjul%2BumLNP80mmjMGzxbLgvs6MTtwXOZ82Nss9h0%3D
http://www.apimprensa.pt/Listagem_Generica.aspx?sid=cb2154bf-0d98-43c5-bf57-9096b9257884&cntx=145IuxJllMRBPmEcEMvvof7IFZC%2BGagVZgYSuuSuiZoU5c04sNsjNl7xkXvgifMChNLWjul%2BumLNP80mmjMGzxbLgvs6MTtwXOZ82Nss9h0%3D
http://www.aacs.pt/legislacao/lei_4_2001.htm
http://www.gmcs.pt/index.php
http://www.cnpd.pt/bin/legis/leis_nacional.htm#Protecção_de_Dados_Pessoais_
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_046_2007.htm
http://www.igf.min-financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/LEI_046_2007.htm
http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=93
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Indique o nome e página Internet do instituto nacional de estatística e dos principais 
centros de estudos cujas investigações/informações sejam fidedignas e de uso 
geral. 
 
A legislação sobre o acesso à informação é coberta pela legislação acima indicada e 
as informações são geralmente abertas ao público com limites no que respeita à 
vida privada. 
 
A violação da vida privada pode ser considerada crime nos termos dos artigos 190.º 
a 198.º do Código Penal que prevê os crimes contra a reserva da vida privada e o 
199.º que prevê os crimes relativos a gravações e fotografias ilícitas. 

 
Instituto Nacional de Estatística31 (INE) 
 
Publicações e estudos website: 
 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUI
SAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_m
odo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=discrimina%C3%A7%C3%A3o 
 
Estatísticas da APAV sobre crimes contra as pessoas e a humanidade (homicídio, 
ofensas à integridade física, maus tratos e infracções de regras de segurança, 
rapto/sequestro, ameaças/coacção, violação, abuso sexual, outros crimes sexuais, 
prostituição de menores, lenocínio, auxílio/angariação à imigração ilegal, tráfico de 
pessoas para exploração do trabalho e para exploração sexual, comercialização de 
pessoas/escravidão, difamação/injúrias, negligência médica, discriminação, violação 
de domicílio, outros contra as pessoas). 
Website: 
http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid
=98 
 
Pordata – Base de Dados sobre Portugal contemporâneo: 
http://www.pordata.pt/azap_runtime/ 
 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra: 
http://www.ces.uc.pt/ 
 
Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa: 
http://www.ceg.ul.pt/ 
 

                                                
31  Instituto Nacional de Estatística website: 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main. 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=discrimina%C3%A7%C3%A3o
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=discrimina%C3%A7%C3%A3o
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_pesquisa&frm_accao=PESQUISAR&frm_show_page_num=1&frm_modo_pesquisa=PESQUISA_SIMPLES&frm_modo_texto=MODO_TEXTO_ALL&frm_texto=discrimina%C3%A7%C3%A3o
http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=98
http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=98
http://www.pordata.pt/azap_runtime/
http://www.ces.uc.pt/
http://www.ceg.ul.pt/
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_main
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5.2 Comunicação e média 
 
a) Refira a legislação nacional aplicável aos média. Inclua também uma breve 

exposição sobre a Leis de imprensa e dos audiovisuais, códigos do exercício 
da profissão de jornalista ou normas deontológicas dos média, se houver 
(indicar se tais práticas existem e onde podem ser consultadas). 

 
As leis de Imprensa visam fundamentalmente garantir a liberdade de informação e a 
eventual responsabilidade dos jornalistas. As leis relativas aos média em Portugal 
encontram-se assinaladas no ponto anterior. 
 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC)32 
 
A ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social foi criada pela Lei 
53/2005, de 8 de Novembro, tendo entrado em funções com a tomada de posse do 
Conselho Regulador a 17 de Fevereiro de 2006. 
 
A ERC tem como principais atribuições e competências a regulação e supervisão 
dos meios de comunicação social. No exercício das suas funções, compete à ERC 
assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucional e legalmente 
consagrados, entre outros, a liberdade de imprensa, o direito à informação, a 
independência face aos poderes político e económico e o confronto das diversas 
correntes de opinião, fiscalizando o cumprimento das normas aplicáveis aos órgãos 
de comunicação social e conteúdos difundidos e promovendo o regular e eficaz 
funcionamento do mercado em que se inserem. A ERC figura, portanto, como um 
dos garantes do respeito e protecção do público, em particular o mais jovem e 
sensível, dos direitos, liberdades e garantias pessoais e do rigor, isenção e 
transparência na área da comunicação social. 
 
Existe igualmente o Gabinete para os Meios de Comunicação Social onde se poderá 
encontrar legislação sobre a matéria. 
 
Website: http://www.ics.pt/ 
 
De igual modo a Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura é uma 
comissão permanente da Assembleia da República cuja atribuição segundo o seu 
Regulamento, artigo 2.º, alínea e) é ocupar-se das questões relativas à comunicação 
social e à sociedade da informação. 
 
Website: 
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XILEG/Paginas/ComissoesPermanentes.aspx 
 

                                                
32  Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) website: http://www.erc.pt/. 

http://www.ics.pt/
http://www.parlamento.pt/sites/COM/XILEG/Paginas/ComissoesPermanentes.aspx
http://www.erc.pt/
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 - A Lei n.º 64/2007, de 6 de Novembro, que alterou a Lei n.º 1/99, de 13 de Janeiro 
(aprova o Estatuto do Jornalista), ditou o reforço de competências e a alteração da 
composição da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ). 
 
O Código Deontológico dos Jornalistas foi aprovado em 4 de Maio de 1993 e refere 
que o jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função da 
cor, raça, credos, nacionalidade ou sexo.  
 
b) Inscreva o nome e as coordenadas de associações de jornalistas, incluindo as 

de jornalistas minoritários, conselhos dos média, instituições reguladoras ou 
de avaliação de queixas (Conselho de audiovisuais, comissão reguladora dos 
média, se for o caso.  

 
Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) 
 
Coordenadas das principais Associações em Portugal: 
 
Sindicato dos Jornalistas33 
 
Associação de Jornalistas do Desporto (CNID)34  
 
Associação Portuguesa de Jornalistas de Turismo – AJOPT 
 
Youth Press – Associação dos Jovens Jornalistas Portugueses35 
 
Provedor do Leitor do Público36 
 
Provedor do Leitor do Diário de Notícias37 
 
Provedor do Telespectador da RTP38 
 
Instituto do Cinema e do Audiovisual39 
 
c) Lista dos materiais produzidos nas línguas nacionais, sobre a forma de 

trabalhar com os média: manuais, orientações, toolkits, clips de vídeo no 
YouTube, etc 

 
                                                
33  Sindicato dos Jornalistas website: http://www.jornalistas.online.pt/. 
34  Associação de Jornalistas do Desporto website: http://www.cnid.pt/. 
35  Youth Press – Associação dos Jovens Jornalistas Portugueses 

http://youthpressportugal.wordpress.com/. 
36  Provedor do Leitor do Público website: http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/28-estatuto-p.html. 
37  Provedor do Leitor do Diário de Notícias website: http://www.meiosepublicidade.pt/2007/11/19/a-

coluna-do-provedor/. 
38  Provedor do Telespectador da RTP website: 

http://ww1.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_tv/provedor.php. 
39  Instituto do Cinema e do Audiovisual website: http://www.ica-ip.pt/. 

http://www.gmcs.pt/index.php?op=fs&cid=133&lang=pt
http://www.jornalistas.online.pt/
http://www.cnid.pt/
http://youthpressportugal.wordpress.com/
http://static.publico.pt/nos/livro_estilo/28-estatuto-p.html
http://www.meiosepublicidade.pt/2007/11/19/a-coluna-do-provedor/
http://www.meiosepublicidade.pt/2007/11/19/a-coluna-do-provedor/
http://ww1.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_tv/provedor.php
http://www.ica-ip.pt/
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O ACIDI na sua página da internet dispõe de diversos manuais sobre a matéria. 
Igualmente todos os outros órgãos apontados CITE, CIG e INR produzem manuais e 
estudos para disseminação da informação para além da sua eventual consulta 
através da internet. Referimos alguns: 
 
- “Combate ao Racismo – Sistema Jurídico”, (ACIME), 2004. 
 
- O ACIDI publicou diversos panfletos (em diversas línguas) sobre direitos humanos 
e igualdade: 
 
- “Educação Intercultural” – 15.000 panfletos 
 
- “Cidadania e Interculturalidade” – 50.000 panfletos 
 
- O ACIDI patrocinou uma peça teatral de Helder Costa “Balada da Margem” que 
esteve em cena em Lisboa e em diversas outras cidades portuguesas.  
 
- O ACIDI patrocinou a “Semana da Diversidade”  
 
- Prémio Jornalístico “Pela Diversidade Cultural”  
 
- Promoção do “Dia da Diversidade Cultural para o Diálogo e para o 
Desenvolvimento”  
 
- O ACIDI patrocinou o “Alcântara Festival” 
 
- Prémio “Direitos Humanos e Integração 2009”  
 
- ACIDI na televisão portuguesa:  
 
Programa "Nós" 
O Nós é um magazine televisivo semanal do Alto Comissariado para a Imigração e 
Diálogo Intercultural. 
 
O seu nome – NÓS – reflecte o carácter e o perfil do programa: a aposta numa 
sociedade plural, sem exclusões, onde o “nós” seja multicultural e harmonioso. 
 
Emite sem interrupção desde 2004 e tem desenvolvido uma ponte de informação 
junto da sociedade civil, através da apresentação de um conjunto de entrevistas e 
debates, peças informativas sobre direitos e deveres, ligação com as associações 
de imigrantes, serviços disponibilizados pela sociedade civil e Estado, etc. 
Paralelamente, dá a conhecer distintas comunidades que escolheram Portugal como 
país de acolhimento, através do relato de histórias de vida, gastronomia, desporto, 
cultura, entre outros. Através do site do ACIDI poderão visionar diversos desses 
programas: 
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http://www.acidi.gov.pt/banco-de-informacao/acidi-tv/0/0/18 
 
Quanto à CIG referimos algumas acções de divulgação: 
 
- Prémio às entidades com Políticas Exemplares na área da Igualdade de 
Oportunidades entre Mulheres e Homens em cooperação com a CITE. 
 
- “Prémio Paridade” para trabalhos jornalísticos sobre a igualdade entre as mulheres 
e os (2008). 
 
-“Prémio Igualdade é Qualidade” para combater a discriminação e promover a 
igualdade entre as mulheres e homens no trabalho. 
 
“Guiões de implementação de planos para a igualdade na Administração Central e 
Local” 
 
“Guia para uma linguagem promotora da igualdade entre homens e mulheres” 
 
A CIG dispõe de um programa de TV online no YOUTUBE – CIGTV disponível em: 
 
http://www.youtube.com/CIGTV 
 
Prémio "Liberdade Religiosa" – 2011 – A Comissão da Liberdade Religiosa decidiu 
instituir um prémio anual a trabalhos de investigação científica na área da Liberdade 
Religiosa em Portugal. 
 
Programa “A Fé dos Homens” com a Comunidade Israelita de Portugal: 
 
http://tv.rtp.pt/programas-rtp/index.php?p_id=1732&e_id=&c_id=8&dif=tv 
 
Outras publicações: 
 
“Estudo sobre o Impacto da Discriminação com base na Deficiência nas Mulheres”  
INR, 201040. 
 
 “Novos Racismos: Perspectivas Comparativas”, Jorge Vala, (1999), Oeiras, Celta. 
Prémio de Jornalismo "Direitos Humanos e Integração" — Edição 2011,  promovido 
pelo Gabinete para os Meios de Comunicação Social e pela Comissão Nacional da 
UNESCO. 
 
5.3 Promoção  
 
a) Forneça sucintamente informações relevantes para a promoção da igualdade e 

a não discriminação, relativamente às leis nacionais, regras ou tradições 

                                                
40  Estudo disponível no site: http://www.inr.pt/uploads/docs/infestatistica/ImpactDiscrMulher.pdf. 

http://www.acidi.gov.pt/banco-de-informacao/acidi-tv/0/0/18
http://www.youtube.com/CIGTV
http://tv.rtp.pt/programas-rtp/index.php?p_id=1732&e_id=&c_id=8&dif=tv
http://www.inr.pt/uploads/docs/infestatistica/ImpactDiscrMulher.pdf
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arreigadas que se apliquem às diferentes formas de promoção (incluindo o 
lobbying junto dos deputados, petições dirigidas aos órgãos da administração 
central e local, realização de assembleias e reuniões públicas, organização de 
manifestações, distribuição de panfletos, etc.) 

 
A liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação possibilitam as 
movimentações/tomadas de posição em relação à igualdade e à não discriminação. 
 
O lobbying junto dos deputados é frequentemente usado como, por exemplo, 
quando da aprovação da lei da Identidade de Género pela Assembleia da República 
sobre o Casamento entre pessoas do mesmo sexo e da legislação que autoriza os 
transexuais a alterar o nome e o género no cartório sem necessidade de recorrer à 
justiça. A ILGA Portugal promove anualmente o Arraial Pride evento que se destaca 
pela visibilidade e pelo apelo ao orgulho de se ser LGBT.  
 
Algumas organizações e instituições desenvolvem políticas e acções em matéria de 
direitos humanos, por exemplo, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados, o Comité Português para os Refugiados (CPR), a ILGA Portugal, o SOS 
Racismo, a Liga Portuguesa dos Direitos Humanos – Civitas entre outros. 
 
- A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados41 desenvolve a 
sua actividade em prol dos direitos fundamentais da pessoa. Posiciona-se como 
observatório social da evolução pelo respeito dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, promovendo os direitos, liberdades e garantias da pessoa; colaborando 
activamente com organizações cívicas e institucionais, e identificando e 
denunciando situações violadoras dos princípios universalmente aceites como 
símbolos dos direitos humanos.  
 
- Constituído em 20 de Setembro de 1991, o Conselho Português para os 
Refugiados42 (CPR) é uma Organização não Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD) sem fins lucrativos, independente e pluralista, inspirada 
numa cultura humanista de tolerância e respeito pela dignidade dos outros povos. O 
seu objectivo principal é promover, através de análises, trabalhos e trocas de 
informações, uma política de asilo mais humana e liberal, a nível nacional e 
internacional. 
 
- A Direcção da Associação ILGA Portugal, assessorada pelo Grupo de 
Intervenção Política (GIP), continua a desenvolver um trabalho político intensivo 
junto dos principais partidos, junto de diversos organismos públicos e da sociedade 
civil. 
 
O Grupo de Intervenção Política reflectiu a necessidade de sistematizar as 
reivindicações e implementar um diálogo permanente com os organismos 
                                                
41  Comissão dos Direitos Humanos na OA website: 

http://www.oa.pt/Conteudos/temas/lista_temas.aspx?idc=117&idsc=119. 
42  Conselho Português para os Refugiados website: http://www.cpr.pt/. 

http://www.oa.pt/Conteudos/temas/lista_temas.aspx?idc=117&idsc=119
http://www.cpr.pt/
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relevantes. Este Grupo de Trabalho de assessoria à direcção é constituído 
estatutariamente por associados a título individual e por representantes da Direcção 
e dos vários grupos de interesse da Associação. Organizando reuniões regulares de 
trabalho, assim como promovendo debates no Centro LGBT, este grupo procurou 
também sistematizar a área da intervenção política, encaminhando o trabalho da 
Direcção nessa área num sentido coerente, planeado e participado. 
 
O GIP, em conjunto com a Direcção acompanha a situação política nacional e 
internacional, intervindo na agenda política a vários. Para além da produção de 
comunicados de imprensa e de cartas a partidos e órgãos de soberania, apresenta 
reivindicações em audiências parlamentares e em reuniões com estruturas 
governamentais e acompanha os vários actos eleitorais, analisando e influenciando 
programas dos partidos.  

 
b) Junte uma lista dos materiais produzidos nas línguas nacionais, sobre as 

diferentes formas de promoção: manuais, orientações, toolkits, etc. 
 
Já indicámos acima alguns materiais produzidos em língua nacional. Referimos 
ainda os produzidos, nomeadamente, pelo SOS Racismo: 
 
• Guias Anti-Racista 
• Cd-rom sobre Educação Intercultural 
• Guia de Direitos e Deveres dos Estrangeiros 
• Não ao Racismo – Viva o Desporto a Cores 
• Argumentos para Banda Desenhada 
• Argumentário Anti-racista 
 
c) Junte exemplos de materiais de promoção – petições, folhetos, anúncios na 

imprensa, clips de vídeo no YouTube, etc. – produzidos por organizações da 
sociedade civil e relativos à igualdade e não discriminação (pode indicar 
hiperligações). 

 
ACIDI junto das Comunidades: 
 
Faro – http://www.youtube.com/watch?v=8tS3xUoDIv8 
 
Beja – http://www.youtube.com/watch?v=fZ-JEC3LEk4&feature=related 
 
Prémio Jornalismo Direitos Humanos e Integração: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=947AQAovCb0&feature=related 
 
Amnistia Internacional Portugal: 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8tS3xUoDIv8
http://www.youtube.com/watch?v=fZ-JEC3LEk4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=947AQAovCb0&feature=related
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Spot Racismo até quando? 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rugbtSv8s_M&feature=related 
 
Discriminar não é humano: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=doS59e0Yqlc 
 
Ilga Portugal – Youtube: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=VG5eLJ-bE5Y 
 
Ilga Portugal – Youtube – anúncio LGTB: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0&feature=related 
 
5.4 Parcerias 

 
a) Indique as principais ONGs/redes/instituições tutelares (mesmo as que não 

tenham existência formal) que se ocupam de questões relacionadas com os 
cinco aspectos de discriminação, indicando também o respectivo sítio na 
Internet. 

 
1 - A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) é uma instituição 
particular de solidariedade social, pessoa colectiva de utilidade pública, que tem 
como objectivo estatutário promover e contribuir para a informação, protecção e 
apoio aos cidadãos vítimas de infracções penais. A APAV reconhece-se enquanto 
organização que se rege pelo princípio da não discriminação em função do género, 
raça ou etnia, religião, orientação sexual, idade, condição sócio económica, nível de 
escolaridade, ideologia ou outros;  uma voz activa na defesa e promoção dos 
direitos, das necessidades e interesses específicos das vítimas. 
 
A APAV através da Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação 
Racial ou Étnica 43 (UAVIDRE), tem desenvolvido um trabalho que visa a promoção 
dos direitos dos imigrantes em território português, o aprofundamento e actualização 
de conhecimentos sobre a integração destes no mercado laboral. A UAVIDRE é uma 
unidade central da Associação que tem por missão prestar de forma personalizada, 
qualificada, gratuita e confidencial apoio emocional, psicológico, jurídico, social e de 
carácter prático a imigrantes. Algumas das problemáticas são: situações de 
exploração sexual, de burla relativa a trabalho ou emprego, de extorsão ou 
subtracção de documentos, de não pagamento de salários, de ameaças, de injúrias, 
de discriminação em arrendamento e em estabelecimentos comerciais, entre muitas 
outras. Na Unidade de Apoio à Vítima Imigrante e de Discriminação Racial ou Étnica 
                                                
43  UAVIDRE website: 

http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=135#uavidr
e. 

http://www.youtube.com/watch?v=rugbtSv8s_M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=doS59e0Yqlc
http://www.youtube.com/watch?v=VG5eLJ-bE5Y
http://www.youtube.com/watch?v=Xtv2OjDV6t0&feature=related
http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=135#uavidre
http://www.apav.pt/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=135#uavidre
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pode ser informado/a acerca dos seus direitos e a forma de os exercer, ter apoio 
psicológico, emocional e social, tudo de forma confidencial e gratuita, e num local 
seguro e isento. A unidade presta apoio na elaboração de queixas e outros 
documentos legais, seja no âmbito de um processo-crime onde não esteja 
representado/a por advogado, seja em outras situações em que a língua e os 
formalismos possam ser um obstáculo ao exercício dos seus direitos. 
 
2 - O SOS RACISMO colabora com outras associações anti-racistas e de imigrantes 
a nível nacional. Desenvolve, igualmente, actividades e acções em conjunto com 
outras associações de países europeus, estando actualmente activamente envolvido 
numa rede anti-racista europeia, em conjunto com vários países da Europa. 
 
Age no sentido da consciencialização e responsabilização das autoridades e 
população portuguesa face à problemática da discriminação racial e xenófoba; 
 
Estabelece uma acção consertada, com as diversas associações de direitos 
humanos, de imigrantes e anti-racistas e alerta para que os imigrantes e minorias 
étnicas conheçam e reivindiquem os seus direitos. 
 
Na área da educação participam em projectos educativos relativos à problemática do 
racismo e da xenofobia promovendo a interculturalidade, nomeadamente através de 
formações, workshops e debates em Escolas.  
 
O trabalho jurídico foi adquirindo ao longo dos anos enorme importância na 
associação dada a necessidade manifestada pelas comunidades imigrantes e 
minorias étnicas que a nós recorrem. Qualquer pessoa pode contactá-los 
telefonicamente, ou então através de carta ou e-mail, pedindo informações, ou 
informando-os, por exemplo, de situações de racismo de que tenham conhecimento. 
 
Toma posições públicas contra todos os actos racistas, ou que promovam o racismo, 
e apresentação de medidas concretas, quer através da apresentação de propostas, 
tendo em vista a inclusão socioeconómica, das minorias étnicas em Portugal, assim 
como, pela contestação de leis, relativas a estrangeiros, que se revestem de teor 
racista e xenófobo. 
 
Os projectos nacionais e internacionais em que o SOS RACISMO participa permitem 
à associação realizar acções concretas como actividades em conjunto com as 
comunidades, eventos culturais, edição de publicações e participação em programas 
de formação. 
 
Mantém ainda um vasto centro de documentação na sede de Lisboa com os 
principais livros publicados sobre as temáticas em que trabalham, bem como o 
arquivo de imprensa, aberto a qualquer pessoa que o deseje consultar. 
 
3 - A Coordenação Nacional Portuguesa (Rede Anti-Racista – RAR) congrega 59 
associações anti-racistas e de imigrantes com o objectivo de apoiar, coordenar e 
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articular o trabalho e as acções dos seus membros e desenvolver iniciativas com o 
objectivo de alertar para o problema do racismo e da xenofobia. 
 
4 - A Associação Solidariedade Imigrante é uma associação pela defesa dos 
direitos dos imigrantes em Portugal, de âmbito nacional e sem fins lucrativos, criada 
em 2001.Querem dar a palavra aos imigrantes, uma palavra autónoma e 
independente, para que sejam os verdadeiros protagonistas na defesa dos 
interesses dos imigrantes. Desejam que todos possam exercer os seus direitos, 
independentemente do país de origem, da religião, da etnia e do sexo, através da 
luta por direitos iguais. Pertencem à várias redes de associações nacionais e 
internacionais, nomeadamente a Plataforma de Associações de Imigrantes, a Rede 
de Combate a Exclusão Social e Pobreza, a Plataforma artigo 65 – Habitação para 
tod@s, a Rede No-Vox; somos ainda um dos promotores do Fórum Social 
Português. 
 
5 - A Associação Portuguesa de Deficientes44 (APD) é uma organização de 
pessoas com deficiência, constituída e dirigida por pessoas com deficiência.   
Enquanto organização de direitos humanos, tem por objecto a promoção e defesa 
dos interesses gerais, individuais e colectivos das pessoas com deficiência em 
Portugal. 
 
Baseada no princípio de que as pessoas com deficiência são os peritos em matéria 
de deficiência, que conhecem melhor que ninguém os problemas que enfrentam e 
as soluções para os ultrapassar, a APD não limita a sua acção à denúncia das 
situações de discriminação de que são objecto estes cidadãos. Analisa, dá 
pareceres, apresenta soluções, por forma a influenciar as medidas e políticas em 
matéria de deficiência. 
 
Por outro lado, e ciente de que a igualdade de oportunidades e a plena participação 
das pessoas com deficiência não se consegue exclusivamente no plano normativo, 
exige também a sensibilização e o envolvimento da sociedade portuguesa no seu 
todo, a APD procura, através da diversificação e consolidação de contactos 
institucionais, que as questões relativas à deficiência sejam inscritas no plano mais 
vasto dos direitos dos cidadãos. 
 
A APD pretende agregar todas as pessoas com deficiência, independentemente das 
deficiências, causas e origens. Tem implantação nacional, através das suas 20 
estruturas regionais. 
 
É membro fundador da DPI – Disabled Peoples' International, da CNOD – 
Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes e da FDLP – Federação 
das Associações de Deficientes de Língua Portuguesa. A APD está ainda filiada 
na Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio e na 
ANDDEMOT – Associação Nacional de Desporto para Deficientes Motores. 
                                                
44  Associação Portuguesa de Deficientes website: 

http://www.apd.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=191. 

http://www.apd.org.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=191
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6 - A APPACDM – Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão com 
deficiência mental: 
http://www.appacdm-lisboa.org/ 
 
7- A ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal: 
 
http://www.acapo.pt/miss-o-e-estrategia/a-historia-da-acapo 
 
8 - Fundada em 1995, a Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, 
Bissexual e Transgénero45 é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de 
reconhecida utilidade pública, sob a forma de Associação de Solidariedade Social - e 
é mais antiga associação de defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgénero (LGBT) em Portugal, sendo totalmente apartidária e laica.  
 
A Associação ILGA Portugal tem por principal objectivo a integração social da 
população lésbica, gay, bissexual e transgénero (LGBT) em Portugal através de um 
programa alargado de apoio no âmbito social que garanta a melhoria da sua 
qualidade de vida; através da luta contra a discriminação em função da orientação 
sexual e da identidade de género; e através da promoção da cidadania, dos Direitos 
Humanos e da igualdade de género. 
 
Plano Social  
 
• desde 1997, organiza anualmente o Arraial Pride, o maior evento LGBT em 

Portugal; 
• gere e dinamiza o Centro LGBT em Lisboa; 
• disponibiliza o Centro de Documentação Gonçalo Diniz, o Serviço de 

Aconselhamento e Psicoterapia e a Linha telefónica de Apoio e Informação 
Sobre Homossexualidade (LAISH); 

• faz trabalho de prevenção na área do HIV/sida e outras IST; 
• edita publicações e dinamiza o site www.ilga-portugal.pt bem como vários 

subsites e outras presenças-chave na Internet; 
• acolhe Grupos de Interesse como o GRIP (Grupo de Reflexão e Intervenção no 

Porto), o GIRL (Lesbianismo) ou o GRIT (Transsexualidade); 
• é responsável pela primeira campanha publicitária multimédia contra a 

homofobia, produzida pro bono pela W/Portugal e intitulada «Pelo Direito à 
Indiferença».; 

 
Plano Político  
 
• organiza debates e conferências, como o Fórum do Casamento entre Pessoas 

do Mesmo Sexo ou a Conferência Internacional Políticas Integradas contra a 
Discriminação; 

                                                
45  Associação ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e Transgénero website: 

http://www.ilga-portugal.pt/institucional/historial.php. 

http://www.appacdm-lisboa.org/
http://www.acapo.pt/miss-o-e-estrategia/a-historia-da-acapo
http://www.ilga-portugal.pt/
http://www.ilga-portugal.pt/institucional/historial.php
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• promove petições, como a Petição pela Igualdade no Acesso ao Casamento 
Civil; 

• apresenta reivindicações em audiências com grupos parlamentares e com o 
Governo; 

• produz comunicados de imprensa e cartas aos partidos e órgãos de soberania; 
• participa na organização da Marcha Nacional do Orgulho LGBT; 
• atribui anualmente os Prémios Arco-Íris; 
• Internacionalmente, representa Portugal na EU Network da ILGA-Europe, são 

membros da International Lesbian and Gay Association (ILGA), e da European 
Pride Organisers Association (EPOA). 

 
9 – A Comissão Nacional de Luta Contra a Sida46 – Coordenação Nacional para a 
Infecção de VIH/Sida no combate ao estigma e à discriminação associada ao VIH. 
 
10 – A Ponte Margem – Centro de Recursos anti-discriminação da 
Númena 47 
 
Resultado de um processo de reflexão e discussão sobre a necessidade de 
promover uma abordagem integrada dos fenómenos de desigualdade e 
discriminação social e sobre a importância da sensibilização pública neste domínio, 
em Julho de 2003 começou a esboçar-se o que viria ser o projecto do Centro de 
Recursos Anti-discriminação. 
 
PRINCIPAIS OBJECTIVOS  
 
O projecto deste Centro de Recursos, mobilizador de um conjunto de conhecimentos 
no campo das Ciências Sociais e Humanas, Legislação, Edição, Tecnologias de 
Informação e Comunicação, pretende construir um espaço independente de 
encontro e de divulgação sobre a problemática da discriminação social, numa 
perspectiva integrada, tendo como principal objectivo contribuir para o 
conhecimento, monitorização e sensibilização pública sobre os fenómenos de 
discriminação social em Portugal. São principais eixos estruturantes do projecto:  
 
Eixo 1 – Divulgação: o contributo das Ciências Sociais e Humanas  
 
Eixo 2 – Integração Social: a necessidade de acompanhamento e avaliação  
 
Eixo 3 – Intervenção Social: sensibilização pública e investigação-acção 
 
O projecto de criação de um Guia de Recursos sobre necessidades especiais, 
deficiência e capacitação em Portugal, desenvolvido em parceria com a Associação 
Portuguesa de Deficientes (APD), enquadra-se nas actividades do Centro de 
Recursos Anti-discriminação. 
                                                
46  Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida website: http://www.sida.pt/. 
47  Ponte Margem – Númena website: 

http://www.numena.org.pt/conteudo.asp?lingua=POR&idEstrut=53&idPag=340. 

http://www.ilga.org/
http://www.ilga.org/
http://www.europride.info/
http://www.europride.info/
http://www.pontemargem.org/
http://www.pontemargem.org/
http://www.apd.org.pt/
http://www.apd.org.pt/
http://www.pontemargem.org/
http://www.pontemargem.org/
http://www.sida.pt/
http://www.numena.org.pt/conteudo.asp?lingua=POR&idEstrut=53&idPag=340
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- Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas assegurado pela Númena 
e em parceria com o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
(ACIDI) 
 
11 - A Associação Opus Gay48 é uma organização cívica de carácter social criada 
para promover a solidariedade entre todos os membros da comunidade LGBT (gay, 
lésbica, bissexual e transgender) portuguesa, ultrapassando fronteiras políticas, 
geográficas, sociais ou etárias. Tem por objectivos o Apoio e Defesa dos Direitos 
Humanos a nível individual e colectivo das minorias sexuais e étnicas de intervenção 
social, laboral, politica, ecológica e no domínio da saúde, sobre os problemas que 
afectam em geral a sociedade e especificamente os que dizem respeito às minorias 
referidas. Assim tornam-se extensivos aos objectos da Associação, a nova redacção 
do artigo 13.º da Constituição, Principio da Igualdade e expressamente todas as 
questões relativas á Igualdade de Género e da Paridade“.  
 
A Opus Gay obteve um financiamento do QREN (Quadro de Referência Estratégico 
Nacional) para trabalhar a temática da violência homofóbica e doméstica em casais 
homossexuais, criando mecanismos de apoio e aconselhamento psicológico e social 
para vítimas deste tipo de violência e desenvolvendo acções de informação, 
sensibilização e prevenção sobre estas matérias. 
 
Vai ter como parceiros a Cooperativa "Pelo Sonho é que Vamos" e a Câmara 
Municipal de Évora aonde vai sediar o projecto que tem como limite todo o Alentejo 
por ser uma região deprimida. 
 
A Opus Gay está aberta a outras parcerias locais, nacionais ou estrangeiras e a 
outro tipo de apoio, associações ou voluntariado para levar a bom termo este 
projecto que tem duração de 3 anos. 
 
12 - A Associação Portuguesa para o Estudo das Religiões (APERLG) foi 
constituída em Setembro de 2007 e tem como objectivos desenvolver e fomentar a 
produção e difusão de conhecimento científico sobre as religiões, expandir o 
intercâmbio entre instituições universitárias de investigação na área, promover o 
estudo das religiões no Ensino Superior Português e afiliar-se em instâncias 
internacionais que desenvolvem projectos de investigação nesta área. Este colóquio 
marcou o início das actividades da APERLG, que prevê a realização de vários 
encontros e debates científicos, tendo em conta a crescente diversidade de 
orientações religiosas na sociedade portuguesa contemporânea e em todo o espaço 
lusófono, a evolução das práticas religiosas como a peregrinação e a forte influência 
da religião na educação e na cultura. 
 
13 – Comissão para a Liberdade Religiosa (CLR)49 

                                                
48  Opus Gay website: http://www.opusgay.org/index.php/quem-somos.html. 
49  CLR website: http://www.clr.mj.pt/sections/home. 

http://www.acime.gov.pt/
http://www.opusgay.org/index.php/quem-somos.html
http://www.clr.mj.pt/sections/home
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b) Diga quem são os principais protagonistas (em sentido amplo, p. ex., 
sindicatos, organizações religiosas, grupos de advogados, etc.) a nível 
nacional. 

 
A nível nacional os principais protagonistas são: 
 
Os Sindicatos da CGTP-IN e da UGT, a Comissão para os Direitos Humanos da 
Ordem dos Advogados, a Comunidade Israelita de Portugal, a A.E.I.P. Associação 
para a Educação Islâmica em Portugal entre outros. 
 
c) Refira a legislação nacional aplicável ao registo de ONGs, associações de 

ONGs, federações e uniões. 
 
Legislação sobre associações: 
 
Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro – Reconhece e regulamenta o direito de 
associação 
 
Alterado por: 
Decreto-Lei n.º 71/77, de 25 de Fevereiro (altera o artigo 4.º) 
Lei n.º 29/2009, de 29 de Junho – aprova o Regime Jurídico do Processo de 
Inventário (revoga o artigo 15.º) 
 
Associação na Hora: 
Lei n.º 40/2007, de 24 de Agosto – Aprova um regime especial de constituição 
imediata de associações e actualiza o regime geral de constituição previsto no 
Código Civil. 
 
Disponível no site da Direcção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça: 
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/leis-sobre-
associacoes 
 
Regime jurídico do registo Nacional de Pessoas Colectivas: 
Aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de Maio, (Com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Lei nº 323/2001, de 17 de Dezembro, 2/2005, de 4 de 
Janeiro, 111/2005, de 8 de Julho, 76-A/2006, de 29 de Março, 125/2006, de 29 de 
Junho, 8/2007, de 17 de Janeiro, 247-B/2008, de 30 de Dezembro, 122/2009, de 21 
de Maio e Lei 29/2009, de 29/6). 
 
Registo de Pessoas Colectivas Religiosas: 
Decreto-Lei 134/2003 de 28 de Junho de 2003 
 
Disponível no site da Comissão para a Liberdade Religiosa: 
http://www.clr.mj.pt/sections/legislacao 

http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/pdf1614/dl-594-1974/downloadFile/file/DL_594_1974.pdf?nocache=1181297848.04
http://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/pdf1614/dl-71-1977/downloadFile/file/DL_71_1977.pdf?nocache=1181297897.22
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-29-2009-de-29-de/downloadFile/file/Lei%2029.2009.pdf?nocache=1246263070.9
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult/sections/leis-da-justica/pdf-ult/lei-40-1168/downloadFile/file/Lei%2040.2007.pdf?nocache=1187944417.88
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/leis-sobre-associacoes
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/livro-iii-leis-civis-e/leis-civis/leis-sobre-associacoes
http://www.clr.mj.pt/sections/legislacao
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Lei 115/99 de 3 de Agosto, regulamentada pelo Decreto-Lei 75/2000 de 9 de Maio, 
estabelece o regime de constituição e os direitos e deveres das associações 
representativas dos imigrantes e seus descendentes. 
 
5.5 Acompanhamento 

 
a) Aponte eventuais restrições legais à recolha de elementos sobre quaisquer 

aspectos abrangidos pela legislação nacional em matéria de igualdade e de 
não discriminação. 

 
Constituição da República Portuguesa: 
 
Artigo 26.º – Outros direitos pessoais 
Artigo 32.º – Garantias de processo criminal 
Artigo 35.º – Utilização da informática 
 
Código Civil: 
 
Artigo 77.º – memórias familiares e outros escritos confidenciais 
Artigo 80.º – Direito à reserva sobre a intimidade da vida privada 
 
Código Penal: 
 
Capítulo VI – Dos crimes contra a honra 
Capítulo VII – Dos crimes contra a reserva da vida privada 
Lei da Protecção de Dados Pessoais – lei 67/98 de 26 de Outubro 

 
b) Refira os materiais nacionais existentes, sobre o acompanhamento, apreciação 

e avaliação do impacto, em matéria de igualdade, de outro tipo: manuais, 
orientações, toolkits, relatórios de acompanhamento, outras publicações, clips 
de vídeo no YouTube, etc. 

 
Deliberações emitidas pela ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação 
Social: 
 
Deliberação 11/CONT-I/2011 
Procedimento pela publicação, na edição do Correio da Manhã de 11 de Fevereiro, 
de um artigo intitulado “Oficial gay quer ir para secretaria” 
 
Deliberação 11/CONT-TV/2011 
Participações contra a exibição da edição do programa da TVI Depois da Vida, com 
Carlos Castro tecendo comentários às notícias da morte de Carlos Castro 
homofóbicos. 
 
 
 

http://acidi.gov.pt.s3.amazonaws.com/docs/Assoc/Lei_115_1999.pdf
http://acidi.gov.pt.s3.amazonaws.com/docs/Assoc/Decreto-Lei_75_2000.pdf
http://www.erc.pt/download.php?info=YTozOntzOjU6ImFjY2FvIjtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtzOjY6InRpdHVsbyI7czozNDoiRGVsaWJlcmElRTclRTNvKzExJTJGQ09OVC1JJTJGMjAxMSI7czo4OiJmaWNoZWlybyI7czozOToibWVkaWEvZGVjaXNvZXMvb2JqZWN0b19vZmZsaW5lLzE2ODAucGRmIjt9
http://www.erc.pt/download.php?info=YTozOntzOjU6ImFjY2FvIjtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtzOjY6InRpdHVsbyI7czozNToiRGVsaWJlcmElRTclRTNvKzExJTJGQ09OVC1UViUyRjIwMTEiO3M6ODoiZmljaGVpcm8iO3M6Mzk6Im1lZGlhL2RlY2lzb2VzL29iamVjdG9fb2ZmbGluZS8xNTY4LnBkZiI7fQ==
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Decisão: 
 
Queixa contra o texto “Comunidade Cigana incomoda” que condenou o Jornal da 
Marinha Grande ao respeito pelas diversas etnias. 
 
Estudos: 
 
Estudo sobre a Imigração e a diversidade étnica linguística religiosa e cultural na 
imprensa e na televisão – 2008 
 
Estudo sobre a privacidade, intimidade e violência na imprensa – 2009 
 
Estudo sobre a cobertura jornalística da imigração na imprensa e na comunicação 
associando o crime aos imigrantes e às minorias – 2009 
 
5.6 Códigos de conduta 

 
a) Inclua pormenores sobre os sítios Internet que possam dar uma orientação 

sobre códigos de conduta ou boas práticas em matéria de igualdade, 
publicados por organizações governamentais, empresariais ou profissionais, 
sindicatos, etc. 

 
Código deontológico do Serviço Policial – ASPP/PSP: 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2002, de 7 de Fevereiro de 2002, regista 
a adopção deste código pelos profissionais da PSP e da GNR, comete ao Ministério 
da Administração Interna a divulgação pública deste código e determina a previsão 
de um módulo de formação em matéria de deontologia do serviço policial, com 
carácter obrigatório, nos currículos dos cursos de formação, prática e superior, 
ministrados aos agentes das forças de segurança.  
 
Regulamento de Disciplina da Guarda Nacional Republicana (RDGNR) aprovado 
pela Lei 145/99 de 1 de Setembro. 
 
Acessíveis no site: 
 
http://www.aspp-psp.pt/legislacao/profissao_codigo.html 
 
Código deontológico dos Advogados Europeus no site da Ordem dos Advogados: 
 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/lista_artigos.aspx?idc=30819&idsc=1244 
 
Estatuto Profissional dos Juízes no site do Conselho Superior de Magistratura: 
 
http://www.csm.org.pt/comunicacao/legislacao/159-legisl-estatutos 
 

http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.gnr.pt/documentos/Legislacao/CDeontServPolicial.pdf
http://www.aspp-psp.pt/legislacao/profissao_codigo.html
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/lista_artigos.aspx?idc=30819&idsc=1244
http://www.csm.org.pt/comunicacao/legislacao/159-legisl-estatutos
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Código deontológico dos médicos no site da Ordem dos Médicos: 
 
https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=9c838d2e45b2ad1094d42f4ef
36764f6 
 
O INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO – INR, I.P.: 
 
Após um processo que envolveu a consulta a todos os trabalhadores do INR, IP foi 
adoptado, no início de 2011, o Código de Conduta: 
http://www.inr.pt/content/1/1188/missao-visao-valores 
 
b) Inclua uma lista de códigos de conduta anti-discriminação que transcrevam 

fielmente disposições anti-discriminação (sem se limitar a empresas, mas 
abrangendo igualmente profissões, etc.) 

 
VIH: Código de conduta contra a discriminação nas empresas: 
 
http://sida-dania2.blogspot.com/2008/11/vih-cdigo-de-conduta-contra-
discriminao.html 
 
c) Indique as disposições nacionais relativas a códigos de actividade e códigos de 

conduta, se for o caso. 
 
Não aplicável. 

 
5.7 Testes de situação 
 
a) Indique se os testes de situação: 

 
• são claramente autorizados ou proibidos pela legislação nacional 
 
• reconhecidos/aceites pelos tribunais como prova em casos de discriminação? 
 
• usados na prática, por quem e para que efeitos? 
 
A legislação portuguesa não se pronuncia sobre os testes de situação. Se forem 
utilizados estão sujeitos às regras sobre a prova testemunhal, quanto à aceitação e 
ao valor probatório. 
 
Não temos conhecimento de precedentes judiciais em que os testes tenham sido 
apreciados pelo tribunal. 
 

https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6
https://www.ordemdosmedicos.pt/?lop=conteudo&op=9c838d2e45b2ad1094d42f4ef36764f6
http://www.inr.pt/content/1/1188/missao-visao-valores
http://sida-dania2.blogspot.com/2008/11/vih-cdigo-de-conduta-contra-discriminao.html
http://sida-dania2.blogspot.com/2008/11/vih-cdigo-de-conduta-contra-discriminao.html
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