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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo comprovar uma relação direta entre o direito de 

participação política, em principal o ato de votar, e os direitos sociais, vale dizer, a 

relevância do primeiro para a efetivação do segundo, e vice-versa, utilizando como plano 

de fundo o contexto português. Para tanto, inicia-se com uma análise do conceito de 

democracia e Estado Social, passando para um estudo crítico, e minucioso, dos direitos 

políticos e sociais. Por fim, apresentará a importância dos direitos civis e políticos para 

com os direitos sociais, numa perspectiva cíclica.  

 

Palavras-chave: Direito constitucional (Portugal). Direitos humanos. Participação 

política. Direito econômico. Direitos sociais. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to demonstrate the direct relationship between the right of political 

participation, particularly voting rights, and the social rights, which means, the relevance 

of the first for the enforcement of the second, and vice versa, using as background the 

Portuguese context. It starts with an analysis of the democracy concept and the welfare 

state, followed by a critical and detailed study of the political and social rights. At end, it 

will present the importance of civil and political rights towards social rights in a cyclical 

perspective. 

 

Keywords: Constitutional right (Portugal). Human right. Political participation. Social 

rights. Economic law. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Eu sou homem e nada do que é humano me é alheio”: esta frase de Terêncio 

consagra a consolidação das ideias norteadoras dos direitos humanos, que constituem a 

observação dos direitos essenciais concretizadores da dignidade da pessoa humana e do 

desenvolvimento da sua personalidade de forma integral. 

Cabe ressaltar que esta monografia não incidirá na análise dos direitos humanos 

no plano internacional e nem no plano regional, dando-se um enfoque nos direitos 

humanos no plano nacional português com a finalidade de discutir a aplicação dos direitos 

humanos em Portugal. 

 Alude-se, assim, a distinção dos regimes e a importância dos direitos 

fundamentais no plano político e social português. Além disto, constata-se que essa 

diferenciação entre categorias de direitos não é viável, visto que a clássica classificação 

dos direitos fundamentais em gerações de direitos, realizada por Karel Vasak, não busca 

separar por dimensões isoladas, mas sim a identificação dos mesmos direitos de acordo 

com o seu contexto histórico, compilando-os no ordenamento jurídico nacional e 

transnacional.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral comprovar uma relação direta entre o 

direito de participação política (em principal o ato de votar) e os direitos sociais, ou seja, 

a importância do primeiro para a concretização do segundo, e vice-versa. Neste contexto, 

observa-se que por meio do voto seria admissível um encontro do indivíduo com a 

sociedade em que ele habita e convive, gerando uma identificação dos representantes 

políticos com os múltiplos grupos de cidadãos, amalgamando o pluralismo dos grupos 

sociais. 

Com um representante seu dentro do Poder Público, instituir-se-ia um meio para 

erradicação da pobreza e da desigualdade social, proporcionando um acesso a uma 

educação de qualidade, atendimento hospitalar adequado, uma efetiva fruição do direito 

a habitação, do direito a seguridade social, entre outros.  

Desta forma, o voto é apresentado como uma das vertentes para a desconstrução 

da pobreza na vida das pessoas que não possuem sequer o básico para sobreviver, haja a 

vista a sua não dimensão do poder do mesmo. 
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O presente trabalho possui uma relevância indiscutível dentro do presente cenário 

jurídico e social brasileiro, que vem demonstrando uma instabilidade política e uma 

grande comoção popular perante o não reconhecimento do resultado democrático da 

última eleição presidencial.  

Na seara do direito constitucional, o Brasil segue os ensinamentos e as orientações 

do ordenamento jurídico português, em diversos temas, em que pese a diferença 

federativa entre estes Estados Nacionais. Em especial, na temática dos direitos humanos 

e fundamentais, o ordenamento jurídico brasileiro vem retirando grandes lições dos 

estudos portugueses.  

O estudo dos direitos políticos em Portugal, bem com sua correlação com os 

direitos sociais, pode vir a servir de rumo para o aprimoramento da democracia e da 

cidadania brasileira, em especial em tempos de crises institucionais e políticas, de forma 

que o presente trabalho possui atualidade e inegável importância no presente cenário 

jurídico.  

Para tanto, o presente trabalho será estruturado em três capítulos basilares. No 

primeiro capítulo, intitulado “Democracia e Estado Social”, realiza uma análise, 

conforme o nome do próprio capítulo, da democracia e sua relação com o Estado Social. 

No segundo capítulo, intitulado “Direitos Políticos e Direitos Sociais”, 

apresentar-se-á uma análise histórica dos direitos fundamentais, exibindo a distinção 

entre as gerações de direitos humanos na perspectiva de Karel Vasak. Por sua vez, em 

aprofundamento, retratará os direitos políticos consoante a análise dos “Direitos, 

Liberdades e Garantias” como direitos de defesa ou negativos, bem como retratará a 

participação política e o sufrágio ativo, desenvolvendo a histórica do sufrágio em 

Portugal. Assim também, apresentará os direitos sociais, trabalhando a acepção destes, de 

acordo com a sua face de direito a prestação, bem como a questão da reserva do possível 

e os direitos sociais, adentrando nos custos dos direitos políticos. E, por fim, passará a 

expor a discussão entre as antonímias entre os direitos civis e políticos com os direitos 

sociais. 

No capítulo 3, intitulado “O entrelaçar entre os direitos civis e políticos com os 

direitos sociais”, desenvolverá a análise da participação política e o voto, mas também 

abordará uma análise da participação política e as classes sociais. E, por fim, apresentará 
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a influência de um para com o outro, corroborando uma teoria cíclica entre tais direitos 

fundamentais. 
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CAPÍTULO 1 – DEMOCRACIA E ESTADO SOCIAL 

 

 Igualmente ao sistema político, a palavra democracia tem origem do grego 

demokratía. O vocábulo tem em sua formação duas palavras gregas, quais sejam, demos, 

cujo significado é povo, e kratos, que traz o significado de poder ou governo1. 

 O modelo desenvolvido em Atenas, local que historicamente se estabeleceu 

a primeira barreira ao poder político, bem como a participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos. Neste contexto, não obstante aos avanços, a democracia não era exercida 

igualmente por todos, visto que apenas eram considerados cidadãos homens, não escravos 

e nacionais. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não eram 

considerados cidadãos2. Por isso, não poderiam participar da vida da polis3.  

 Desse modo, compreende-se que a democracia não é um princípio estanque, 

estático, mas sim um princípio dinâmico, variável com o tempo, modulando-se consoante 

os avanços do coletivo. Característica esta de uma sociedade aberta e ativa,  

oferecendo aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral e de 

liberdade de participação crítica no processo político em condições de 

igualdade econômica, política e social4. 

  A democracia torna-se, assim, uma investida coordenadora de uma sociedade 

política e social. 

 Dessarte, a própria organização política é um reflexo do momento 

democrático, no qual o poder político é legitimado e controlado pela vontade dos cidadãos 

                                                                 
1  Essa definição foi retirada do site http://www.significados.com.br/democracia/, no dia 22 de 

março de 2016, às 10:50. 
2  A ideia de igualdade trata-se de ser própria da democracia moderna, visto que bandeiras como a 

liberdade e a igualdade políticas da democracia formal representam uma exigência material de igualdade 

contra as classes privilegiadas pelo nascimento, vide a argumentação de Gilberto BERCOVI, Democracia, 

Inclusão Social e Igualdade, página 6. 
3  Luís Roberto Barroso, em sua obra Curso de Direito Constitucional Contemporâneo – os 

Conceitos Fundamentais e a construção do Novo Modelo, esclarece que em Atenas “se conceberam e 

praticaram ideias e institutos que ainda hoje se conservam atuais, como a divisão das funções estatais por 

órgãos diversos, a separação entre o poder secular e a religião, a existência de um sistema judicial e, 

sobretudo, a supremacia da lei, criada por um processo formal e adequado para todos.”, vide Barroso, Luís 

Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo / Luís Roberto Barroso – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, página 30. 
4  Cfr. Constituição da República Portuguesa, artigo 9, alínea d : promover o bem estar e a qualidade 

de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, 

sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 

sociais.  

http://www.significados.com.br/democracia/
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que escolhem (por meio do voto) os seus representantes. Sendo estes “legitimados para 

participarem no processo de organização da forma de Estado e de governo5”.  

 Desse modo um governante apenas possui a legitimidade no momento em que 

lhe é atribuída a anuência dos cidadãos eleitores, os quais passam a demandar o 

atendimento de determinadas exigências dos governantes no espaço de tempo de seu 

mandato6.  Neste caso, a essência da democracia pode ser verificada na formulação de 

Lincoln: “governo do povo, pelo povo e para o povo”, visto que a soberania popular 

implica a titularidade do poder do Estado, cuja legitimação e decisão são oriundas dos 

indivíduos.  

 A democracia, destarte, configura-se pela harmonização das vontades dos 

múltiplos grupos que a constitui, buscando – desse modo – a homogeneidade social7. De 

acordo com as ideias de Hermann Heller, verifica-se a necessidade de união política para 

a concretização significativa de uma homogeneidade social, já que não é viável que 

determinado segmento da sociedade (povo) não se veja inserido e representado dentro de 

seu grupo social8.  

 É como se houvesse dois grupos sociais dentro de uma mesma sociedade, isto 

é, dois países dentro de um só país. As leis não devem ser criadas para abarcar apenas o 

interesse de um segmento social, mas sim buscar, de acordo com a reserva do possível9, 

tratar todos conforme o princípio da igualdade em seu sentido amplo10. Assim, a 

                                                                 
5  (José Joaquim Gomes Canotilho, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, 

Editora Almedina, pp. 290).  
6  De acordo com o professor José Joaquim Gomes Canotilho a dimensão participativa é uma 

componente essencial da democracia, onde “o homem só se transforma em homem através da 

autodeterminação e a autodeterminação reside primeiramente na participação política (orientação de 

“input”).”, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Editora Almedina, pp. 289.  
7  Contrapõe-se a este pensamento a ideia de Carl Schmitt quanto a persecução de uma real 

igualdade entre os indivíduos de uma sociedade, e não uma igualdade substancial. De acordo com o célebre 

autor a igualdade está no campo político, portanto, discriminatória, devendo tratar os iguais igualmente e 

definir o elemento heterogêneo, o inimigo, o qual deve ser eliminado. (Carl Schmitt, Der Hüter der 

Verfassung, 4ª edição, Berlin, Duncker & Humblot, 1996, pp. 100-101 e 115-117). 
8  BERCOVI, Gilberto. “Democracia, Inclusão Social e Igualdade”. Texto encontrado na rede 

mundial de computadores no dia 22 de março de 2016, às 11:00 horas, sob o endereço eletrônico: 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf.  
9  De acordo Ana Paula de Barcellos “a expressão reserva do possível procura identificar o fenômeno 

econômico da limitação dos recursos disponíveis diante das necessidades quase sempre infinitas a serem 

supridas”. Vide BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio 

da dignidade da pessoa humana. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 276. 
10  A igualdade em seu sentido amplo, subdimensão da igualdade perante a lei ou igualdade na 

aplicação da lei, é caracterizada quando a lei é igual ao direito, sendo necessário ser aplicado do mesmo 

modo a todos os seus destinatários, sem observar seus estatutos econômicos, profissionais, religiosos, 

sociais, entre outros. Exige-se uma aplicação neutral da lei pelo juiz. Vide José Joaquim Gomes Canotilho, 

“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Editora Almedina, pp. 426. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/043.pdf
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homogeneidade social deve incitar um sentimento de pertencimento, identificação, à 

comunidade mãe. 

 Dessa forma, consoante Luís Roberto Barroso, um estado democrático possui 

duas funções primordiais, quais sejam: 

em primeiro lugar, compete a ela veicular consensos mínimos, essenciais para 

a dignidade das pessoas e para o funcionamento do regime democrático, e que 

não devem ser afetados por maiorias políticas ocasionais. Esses consensos 

elementares, embora possam variar em função das circunstâncias políticas, 

sociais e históricas de cada país, envolvem a garantia de direitos 

fundamentais, a separação e a organização dos Poderes constituídos e a 

fixação de determinados fins da natureza política ou valorativa”11; 

 E, 

“em segundo lugar, cabe à Constituição assegurar o espaço próprio do 

pluralismo político, assegurando o funcionamento adequado dos mecanismos 

democráticos. A participação popular, os meios de comunicação social, a 

opinião pública, as demandas dos grupos de pressão e dos movimentos sociais 

imprimem à política e à legislação uma dinâmica própria e exigem 

representatividade e legitimidade corrente do poder.12 

 Isto posto, alumia-se que não é respeitoso que o interesse de um grupo possa 

se sobrelevar em relação ao bem comum, maculando todo o sistema de normas que visa 

assegurar o equilíbrio entre democracia, justiça e bem-estar social. Com o objetivo de 

combater o Estado Autoritário, que alimenta o tratamento desigual, há que se investir em 

um Estado de Direito que consolide uma homogeneidade social pelo Estado Social de 

Direito, permitindo, assim, estabilidade quanto às garantias e valores essenciais13.  

 O Estado de Direito trata-se, de acordo com José Joaquim Gomes Canotilho, 

de “um Estado ou uma forma de organização político-estadual cuja atividade é 

determinada e limitada pelo direito”14, ou seja, um governo regulado pelas leis, e não 

pela vontade de um homem, ou um grupo deles – o que produz, consequentemente, uma 

insegurança aos cidadãos, visto que não há uma ordem jurídica estável.  

 O escopo deste tipo de Estado é extinguir e aniquilar as clivagens sociais, 

procedendo como estimulador de uma justiça social a partir das normas jurídicas. Visa-

                                                                 
11  Vide Barroso, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo / Luís Roberto Barroso – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

página 114. 
12  Idem. 
13  Vide Barroso, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo / Luís Roberto Barroso – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, 

página 115. 
14  José Joaquim Gomes Canotilho, “Estado de Direito”, 1999, página 4. 
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se, assim, superar o empecilho do estado de subdesenvolvimento de sua população 

carenciada na busca da emancipação social da mesma. 

 Ante o exposto, o Estado Social, embora muitos defendam uma ideia 

contrária15, é um Estado Democrático. A própria Constituição Portuguesa de 1976, no seu 

artigo 2.º corrobora que a “República Portuguesa é um Estado de Direito 

Democrático16”. A compreensão do laço que existe entre o Estado Democrático e o 

Estado Social, de acordo com Gomes Canotilho, é o princípio da soberania popular, uma 

vez que a legitimidade política e a legitimação do exercício enraízam-se neste contexto. 

Assim,  

estes princípios (...) revelam que o Estado constitucional só é constitucional 

se for democrático. Daí que, tal vertente do Estado de direito não pode ser 

vista senão à luz do princípio democrático, também a vertente do Estado 

democrático não pode ser entendida senão na perspectiva do Estado de 

direito. Tal como só existe um Estado de direito democrático, também só existe 

um Estado democrático de direito, isto é, sujeito a regras jurídicas. 17 

 Parafraseando Immanuel Kant, o Estado democrático de direito representa 

um dos mais certos parâmetros capazes de promover a “paz perpétua” entre os povos, 

dentro e fora do seu Estado Nação.   

 Por isso, é possível verificar que o Estado de Direito é detentor de uma 

perspectiva fraternalista, solidária, adjunto do Estado social, ao solucionar as questões do 

ser individual e coletivo. O direito torna-se, desse modo, uma ferramenta de conformação 

social, uma vez que o Estado fica obrigado pela Constituição a desempenhar uma tarefa 

relevante concernente ao contexto dos direitos sociais.  Havendo, assim, uma imposição 

de uma democracia económica, social e cultural18que “justifica e legitima a intervenção 

económica constitutiva e concretizadora do Estado nos domínios económico, cultural e 

social19”.  

                                                                 
15  Basta observar determinadas críticas referentes a esta conexão: “Estado de direito retoma a crítica 

do totalitarismo”, “O Estado de direito não pode nem deve ser um Estado social”. Vide Estado de Direito, 

José Joaquim Gomes Canotilho, página 13. 
16   Constituição da República Portuguesa, Editora Almedina, 2011, pp. 11 . 
17   José Joaquim Gomes Canotilho, “Estado de Direito”, 1999, página 11 . 
18  Para José Joaquim Gomes Canotilho a “Constituição (portuguesa), em estreita conexão com o 

princípio democrático (nas suas dimensões, política e económica) consagrou uma «constituição 

económica» que, embora não reproduza uma «ordem económica» ou um «sistema económico» «abstracto» 

e «puro», é fundamentalmente caracterizada pela ideia de democratização económica e social”. “Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, Editora Almedina, pp. 345-346.   
19  José Joaquim Gomes Canotilho, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, 

Editora Almedina, pp. 341. 
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 Consoante Lenio Luiz Streck e Jorge Luis Bolsan de Morais,  

O Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da 

realidade, não se restringindo, como o Estado Social de Direito, a uma 

melhorada das condições sociais de existência. Assim, o seu conteúdo 

ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida digna ao homem 

e passa agir simbolicamente como fomentador da participação pública no 

processo de construção de um projeto de sociedade, apropriando-se do 

caráter incerto da democracia para veicular uma perspectiva de futuro 

voltado à produção de uma nova sociedade, onde a questão da democracia 

contém e implica, necessariamente, a solução do problema das condições 

materiais de existência.20 

 A concretização de um Estado Democrático Social representa a 

materialização de novos direitos que, apesar de existirem anteriormente na ordem jurídica 

portuguesa, eram direitos que possuíam um alcance distinto, ou sua consagração era 

parcial. A finalidade era que os Direitos Sociais deixassem de ser meramente 

proclamações abstratas e passassem a ter uma concretização prática.  

 O princípio da socialidade, ainda que não referido expressamente pela 

Constituição portuguesa de 1976, é acolhido com princípio constitucional de tal 

ordenamento jurídico, no qual o Estado assume tarefas fundamentais de “promover o bem 

estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como 

a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a 

transformação e modernização das estruturas económicas e sociais” 21.  

 Consequentemente,  

o fim a que pretende é a constante reestruturação das próprias relações 

sociais. É com a noção de Estado de Direito, contudo, que liberalismo e 

democracia se interpenetram, permitindo a aparente redução das antíteses 

econômicas e sociais à unidade formal do sistema legal, principalmente 

através de uma Constituição, onde deve prevalecer o interesse da maioria. 

Assim, a Constituição é colocada no ápice de uma pirâmide escalonada, 

fundamentando a legislação que, enquanto tal, é aceita como poder legítimo.22 

  Assim, percebe-se que  

a relevância jurídica do princípio da socialidade enquanto princípio 

constitucional estruturante do nosso Estado de Direito acaba por ficar 

dependente da relevância jurídica que se deva atribuir aos direitos 

                                                                 
20  STRECK, Lenio L.; MORAIS, Jorse Luis Bolzan de. Estado Democrático de Direito. In: 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W. (coords). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 113. 
21  Artigo 9.º, alínea d, Constituição da República Portuguesa, Editora Almedina, 2013, pp. 12-13. 
22  STRECK, Lenio L.; MORAIS, Jorse Luis Bolzan de. Estado Democrático de Direito. In: 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W. (coords). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 114. 
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económicos, sociais e culturais enquanto direitos fundamentais 

constitucionalmente consagrados .23 

 Portanto, o Estado de Direito configura-se um Estado defensor e 

concretizador dos direitos fundamentais, uma vez que estes – de acordo com Gomes 

Canotilho – possuem o elemento básico-essencial para a realização do princípio 

democrático. Por isso, pensar sobre o Estado democrático dissociado do Estado social é 

visão demasiado minimalista, visto que um Estado de “Direito” necessita conjugar essas 

duas fundamentais dimensões24.  

 Enquanto um concede a legitimação para o exercício do poder, o outro 

compreende uma organização político-estadual limitada pelas leis, tornando-se um 

Estado que tem como escopo maior por um fim na falta de homogeneidade social, com o 

devido comprometimento na manutenção da dignidade da pessoa humana, pois aqueles 

que são vítimas de um tratamento diferenciado, não “podem reivindicar outra coisa senão 

a do tratamento como igual quanto aos direitos fundamentais”25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
23  Jorge Reis Novais, Os Princípios Constitucionais Estruturantes da República Portuguesa,  

Coimbra Editora, 2004, pp. 292. 
24  Luís Roberto Barroso, sabiamente, aponta em sua obra, já citada, que “Democracia, direitos 

fundamentais, desenvolvimento econômico, justiça social e boa administração são algumas das principais 

promessas da modernidade. Estes [são] os fins maiores do constitucionalismo democrático, inspirado pela 

dignidade da pessoa humana, pela oferta de iguais oportunidades às pessoas, pelo respeito à diversidade e 

ao pluralismo, e pelo projeto civilizatório de fazer de cada um o melhor que possa ser.” Vide Barroso, Luís 

Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 

novo modelo / Luís Roberto Barroso – 5. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, página 116.  
25  José Joaquim Gomes Canotilho, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 7ª edição, 

Editora Almedina, pp. 387.  



21 

 

CAPÍTULO 2 – DIREITOS POLÍTICOS E DIREITOS SOCIAIS 

 

1. Apresentação teórica dos direitos fundamentais  

 

 Dentre os vários níveis de proteção dos direitos humanos – universal, regional 

e nacional –, o presente trabalho focar-se-á apenas na análise dos direitos humanos em 

nível nacional português26.  

 A Constituição Portuguesa de 1976 configurou-se como uma Constituição 

nova e extensa quanto ao conteúdo de direitos fundamentais. Após a saída de um cenário 

ditatorial – desde a Revolução de 28 de maio de 1926 e com a consagração do texto 

constitucional de 1933 –, seguindo uma agenda de democratização que terminou por fazer 

Portugal subscrever, no âmbito regional, a Convenção Europeia de Direitos Humanos 

(1950) e, no esfera internacional, os Pactos das Nações Unidas27 no âmbito dos Direitos 

Humanos, assim como ratificar demais Tratados Internacionais que garantem as normas 

de direitos fundamentais dentro do âmbito interno. Desta forma, a Constituição de 1976 

rompeu com toda mentalidade política anterior28. 

 No Estado Português, os direitos fundamentais estão presentes no texto 

constitucional29, na legislação ordinária e regulamentos.  

 Assinala-se como direitos fundamentais, portanto, de acordo com José 

Joaquim Gomes Canotilho, os “direitos jurídico-positivamente vigentes numa ordem 

constitucional”30, isto é, os direitos humanos de relevância externa para a proteção da 

                                                                 
26  O escopo deste artigo, como referido na introdução, é escrever sobre os direitos políticos e sociais 

sobre a ótica nacional portuguesa. Discorrer em relação aos níveis regionais e supranacionais é entrar por 

outro caminho por demais grande para o que se almeja apresentar. Em exemplo do que ocorreu na França 

e nos Estados Unidos da América, que só existia a proteção dos direitos humanos por meio dos tribunais 

nacionais.  
27  Como exemplos mais emblemáticos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais da ONU. Ambos de 1966. Em Portugal, a 

ratificação do primeiro ocorreu 15 de junho de 1978 e o segundo em 31 de julho de 1978.  
28  (Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais: teoria geral, 2.º edição, Coimbra Editora, 2010, pp 34-

35). 
29  Deve-se lembrar que os direitos fundamentais não é necessário que esteja constitucionalizado, 

isto é, «incorporados em normas fundamentais básicas» (Stourzh), visto que em alguns países tais direitos 

não se encontram na Constituição, mas sim em um documento separado (Bills of Rights Francês, de 1789, 

por exemplo). 
30  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, pp. 377). 
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dignidade da pessoa humana que foram consagrados ou positivados na Constituição. E 

“sem esta positivação jurídica, os «direitos do homem são esperanças, aspirações, 

ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política»”31. Destarte, os direitos 

fundamentais devem ser observados como elementos definidores de uma ordem jurídica 

positiva.  

 Os direitos fundamentais vestem-se de um papel primordial na sociedade 

quando se inverte a relação tradicional entre Estado e indivíduo, reconhecendo o 

indivíduo portador de direitos, em primeiro lugar, e, em seguida, de deveres para com o 

Estado, e que os direitos que o Estado possuem perante aos indivíduos-cidadãos se 

estruturam à finalidade de melhor tutelar os direitos dos cidadãos32.  

 A Constituição de 1976 “não consagrou uma disciplina jurídico-

constitucional unitária dos direitos fundamentais33”, mas sim dividiu em um regime geral 

dos direitos fundamentais e um regime específico dos direitos, liberdades e garantias. 

 Segundo José Joaquim Gomes Canotilho, o regime geral dos direitos 

fundamentais é  

um regime aplicável a todos os direitos fundamentais, quer sejam consagrados 

como «direitos, liberdades e garantias» ou como «direitos económicos, sociais 

e culturais», e que se encontrem no «catálogo dos direitos fundamentais» ou 

fora desse catálogo, disperso pela Constituição».34 

 Enquanto que o regime específico trata-se de 

uma disciplina jurídica de natureza particular, consagrada nas normas 

constitucionais, e aplicável, em via de princípio, aos «direitos, liberdades e 

garantias» e aos direitos de «natureza análoga».35  

 O catálogo dos direitos fundamentais se encontra na primeira parte da 

Constituição Portuguesa, que apresenta dois tipos de direitos fundamentais: os Direitos, 

Liberdades e Garantias (artigos 24-57) e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(artigos 58-79). 

                                                                 
31 Ibdem. 
32  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 136. 
33  (José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, pp. 415). 
34  Ibdem. 
35  Ibdem. 
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 Em consequência, a Constituição, em vigor, para Cristina Queiroz, veio 

estabelecer, ineditamente, a primazia desses direitos sobre a lei, no qual as leis apenas são 

válidas consoante o respeito aos direitos fundamentais36. 

 

1.1. As gerações de direitos humanos na ótica de Karel Vasak 

 

 

 A divisão clássica de gerações de direitos humanos constitui uma dimensão 

concretizadora das três ideias norteadoras da Revolução Francesa de 1789: liberté, egalité 

et fraternité. Karel Vasak foi o autor francês que dividiu os direitos humanos em três 

gerações, afirmando que as três camadas foram se sobrepondo e acumulando no seio dos 

direitos humanos. Mas somente é necessária a compreensão das duas primeiras dimensões 

para tratar do tema do presente estudo: a geração dos direitos civis e políticos, que prezava 

pela liberdade e pelos direitos políticos; e a geração dos direitos econômicos, sociais e 

culturais, que busca uma igualdade37. 

 A primeira geração dos direitos humanos é a mais antiga, ocorreu no século 

XVIII e XIX, e corresponde aos direitos de liberdades clássicos, estando a garantir a 

esfera individual, a propriedade, liberdade de ação, profissão, religião, imprensa e 

participação política. São considerados como direitos de defesa, visto que estabelecem 

uma espécie de barreira entre a esfera de ação livre dos indivíduos contra uma possível 

ingerência do Estado, e verificados como direitos de defesa e direitos negativos. 

                                                                 
36  Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais: teoria geral, 2.º edição, Coimbra Editora, 2010, p. 38 , 

combinado com a obra de Herbert Kruger, Grundgesetz und Kartellgesetzgebung, Bona, 1950, p. 12, onde 

diz que “antes os direitos fundamentais só valiam no âmbito da lei; hoje as leis só valem no âmbito dos 

direitos fundamentais”. 
37  Embora não explicada no texto, por razões já expressas, a terceira geração dos direitos humanos 

caracteriza por tratar de direitos de grupos, como, por exemplo, dos direitos das mulheres, das crianças, dos 

incapacitados, dos portadores de deficiência física, dos consumidores, do ambiente, etc, ou seja, 

peculiarizam-se pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez que são concebidos para a proteção não do 

homem isoladamente, mas de coletividades. São direitos de solidariedade, visto que pressupõe uma 

solidariedade por parte do Estado. Tal categoria de direitos humanos começou a surgir a partir da década 

de 60. Em relação as demais gerações, a terceira geração é detentora de uma categoria mais heterogênea. E 

é importante ressaltar que a primeira Constituição que consolidou os direitos de terceira geração foi a 

Constituição Portuguesa de 1976. Há autores que defendem uma quarta geração de direitos humanos: 

direitos dos povos. Vide José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 

Almedina, 2004, p. 386.  
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 Na primeira geração38, consoante Paulo Gustavo Gonet Branco, havia como 

maior pretensão a fixação de uma esfera de autonomia pessoal refratária as expansões 

do Poder. Por conseguinte, estes direitos possuírem em seu cerne postulados de abstenção 

dos governantes, estabelecendo obrigações de não fazer, vale dizer, de não intervenção 

sobre aspectos da vida pessoal de cada indivíduo39. 

 No século XX, teria surgido uma segunda geração, que soma e se acumula a 

primeira, haja vista que o ideal do Estado Liberal não respondia razoavelmente às 

exigências da sociedade. Estes direitos são os direitos econômicos, sociais e culturais.  

 Caracteriza nesses direitos a obtenção de algo do Estado, isto é, direitos 

positivos ou direitos à prestações. Ao contrário dos direitos negativos – que determina 

que o Estado não invada a esfera privada das pessoas, pois determina uma não ingerência 

nas liberdades por parte do Estado – a segunda geração objetiva que o estado estabeleça 

mecanismos de proteção das pessoas. Sendo direitos positivos, numa postura ativa dos 

Estados para com os seus governados, a exemplo dos direitos à saúde, direito à educação, 

direito à habitação, entre outros. 

 Nessa segunda geração de direitos fundamentais que o princípio da igualdade 

adquire de fato visibilidade, vez que, através destes, busca-se o estabelecimento de uma 

liberdade real e igual para todos, mediante a ação corretiva do Estado. Por isso, os direitos 

de segunda geração também são chamados de direitos sociais, “não porque sejam direitos 

de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações de justiça social – na maior parte 

dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos singularizados.”40 

 Outrossim, vale apontar que há autores, a exemplo do doutrinador Paulo 

Bonavides41, que não concordam com a classificação dos direitos humanos em gerações, 

visto que acreditam que o termo geração parece indicar que uma geração veio substituir 

                                                                 
38  Vale ressaltar que os direitos de primeira geração não possuem preocupação com desigualdades 

sociais. O paradigma titular deste direito é o ser humano individualmente considerado. Por isso, referem-

se a liberdades individuais, tais como a liberdade de consciência, de reunião, entre outros. 
39  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 136. 
40  Ibdem, p. 137. 
41  Paulo Bonavides. Curso de  Direito Constitucional, p. 524. 
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a anterior. Entretanto, Para Gomes Canotilho “a ideia de generatividade geracional 

também não é totalmente correta: os direitos são de todas as gerações”42. 

 Dessa maneira,  

essa distinção entre gerações dos direitos dos direitos fundamentais é 

estabelecida apenas com o propósito de situar os diferentes momentos em que 

esses grupos de direitos surgem como reivindicações acolhidas pela ordem 

jurídica. Deve-se ter presente, entretanto, que falar em sucessão de gerações 

não significa dizer que os direitos previstos num momento não tenham sido 

suplantados por aqueles surgidos em instante seguinte. Os direitos de cada 

geração persistem válidos juntamente com os direitos da nova geração, ainda 

que o significado de cada um sofra o influxo das concepções jurídicas e sociais 

prevalentes nos novos momentos. Assim, um antigo direito pode ter seu sentido 

adaptado às novidades constitucionais.43 

  Sendo esta a grande questão levantada por esse trabalho que será apresentada 

no próximo capítulo, uma vez que um direito de uma geração liga-se diretamente aos 

demais direitos da outra geração, ou seja, uma geração é conectada com as demais, 

somando uma à outra. E para não entrar nessa discussão sobre o termo geração, há quem 

prefere utilizar o termo dimensão44. 

 Tem-se, portanto, uma grande categoria de direitos humanos, no qual a 

definição dos Direitos Humanos, atualmente, é diversificada, visto que há várias 

categorias de direitos humanos, uma multidimensionalidade de direitos humanos. Produto 

da acumulação sucessível das várias camadas de direitos humanos. E à medida que o seu 

âmbito se alarga e se amplia, vai-se aprofundando a diversidade e a distinção das 

categorias do conjunto de Direitos Humanos45.  

 

2. Direitos Políticos 

 

                                                                 
42  (José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p.386-387). 
43  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 138. 
44  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 387. 
45  Por isso Paulo Gustavo Gonet Branco afirma em sua obra que “o catálogo dos direitos 

fundamentais vem-se avolumando, conforme as exigências específicas de cada momento histórico. A classe 

dos direitos que são considerados fundamentais não tende a homogeneidade, o que dificulta uma 

conceituação material ampla e vantajosa que alcance todos eles. Tampouco a própria estrutura normativa 

dos diversos direitos fundamentais não é coincidente em todos os casos.” Vide MENDES, Gilmar Ferreira. 

Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 139. 
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2.1. Análise dos Direitos, Liberdades e Garantias 

 

 Os direitos, liberdades e garantias, beneficiadores de um regime específico – 

assim como os direitos análogos a estes (artigo 17.º da CRP), estão presentes no Título II 

da Constituição da República Portuguesa, o qual se divide em três capítulos consagrados 

aos “direitos, liberdades e garantias pessoais” (artigo 24.º até 47.º), aos “direitos, 

liberdades e garantias dos trabalhadores” (artigos 53.º até 57.º) e os “direitos, liberdades 

e garantias de participação política” (artigos 48.º até 52.º); sendo tais correspondentes aos 

direitos de liberdade do indivíduo como pessoa, os direitos dos trabalhadores relacionados 

com seus interesses nas relações laborais e os direitos do cidadão na posição de membro 

ativo do cenário político46. 

 Dessas três dimensões dos direitos, liberdades e garantias, dar-se-á ênfase a 

sub-dimensão da participação política, constante no Capítulo II do referido Título, visto 

que constitui parte essencial para a concepção dos direitos políticos consoante a 

consagração dos direitos sociais. 

  

2.2.Os direitos, liberdades e garantias como direitos de defesa ou negativos 

 

 Caracterizar esse qualitativo de direito de defesa aos direitos, liberdades e 

garantias é apresenta-los como normas negativas para os poderes públicos, isto é normas 

que impõe ao Estado uma obrigação de não fazer. Permite-se, desse modo, que o 

indivíduo exerça os seus direitos fundamentais sem nenhuma interferência do Estado. A 

função de defesa, em relação ao Estado, constitui uma mentalidade típica do liberalismo, 

no qual buscava um afastamento do Estado em determinadas ações titularizadas pelos 

indivíduos.  

 Segundo Gomes Canotilho “basta exigir um direito subjetivo determinado 

constitucionalmente, com a consequente imposição aos destinatários passivos de um 

dever de abstenção (proibição da agressão), para, prima facie, podermos falar de 

                                                                 
46  José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, Fundamentos da Constituição,  Coimbra Editora, 

1991, p. 111. 
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direitos, liberdades e garantias”47. De acordo com isso, estariam fora da categoria dos 

direitos, liberdades e garantias os direitos que visam uma prestação Estatal – os direitos 

econômicos, sociais e culturais –; entretanto, não significa que estes não possam 

demandar o dever de proteção Estatal nas condições para o exercício dos direitos de 

liberdade. 

 Desta forma, os direitos de defesa vedam interferências estatais no âmbito da 

liberdade dos indivíduos e, de acordo com esta análise, compõem normas de competência 

negativa para o Estado. Isto é, “o Estado está jungido a não estorvar o exercício da 

liberdade do indivíduo, quer material, quer juridicamente.”48 

  

2.3. A participação política e o sufrágio ativo 

 

 A participação política é uma atividade do povo que se constitui pela vontade 

de influenciar a tomada de decisão do governo, quer afetando a implementação de 

políticas públicas, quer influenciando na escolha de pessoas que, a partir de um mandato 

com um prazo, concretizaram os seus interesses49.  Ou seja, tratam-se de direitos públicos 

subjetivos que conferem ao cidadão o direito fundamental de tornar-se parte do processo 

de formação da vontade nacional.  

 As formas de participação política são a petição e a ação popular (artigo 52.º, 

n.º 1 e 2 da CRP), a formação de partidos políticos e de associações políticas (artigo 51.º 

da CRP), bem como de grupos de cidadãos eleitores (artigo 239.º, n.º 4 da CRP), a 

apresentação de candidaturas à eleição presidencial e às eleições para os órgãos do poder 

local (artigo 124.º e 239.º, n.º 4 da CRP), a pré-iniciativa de referendo nacional (artigo 

                                                                 
47  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 401. 
48  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 158. 
49  A definição apresentada sobre a participação política nada mais do que a consubstanciação das 

definições de Hunting and Nelson, o qual entende “by political participation (…) [a] activity by private 

citizens designed to influence government decision-making” (Huntington, S. P. and Nelson, J. M, No Easy 

Choice: Political Participation in Developing Countries (1976), page 3, Cambridge, Mass: Harvard 

University Press); mas também a de Verba que esclarece a participação política como sendo uma “activity 

that has the intent or effect of influencing government action – either directly by affecting the making or 

implementation of public policy or indirectly by influencing the selection of people who make those 

policies” (Verba, S. Schlozman, K. L, and Brady, H, Voice and Equality: Civic Voluntarism in American 

Politics, 1995, page 38, Cambridge, Mass.: Cambridge University Press).  
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115.º, n.º 2 da CRP), a iniciativa legislativa (artigo 167.º, n.º 1 da CRP), a iniciativa de 

referendo local – condicionada a lei – (artigo 240.º, n.º 2 da CRP), a constituição de 

organizações de moradores (artigo 263.º e segs. da CRP)50. Não obstante a todos esses 

tipos de meios de participação política, ressalta-se a participação por meio do sufrágio 

ativo dos cidadãos, visto que “a eleição é a forma primeira e essencial do exercício do 

poder pelo povo”51; constituindo – assim – uma das bases da democracia: o exercício do 

poder através do povo e pelo povo52. 

 O sufrágio ativo, consagrado no artigo 10.º da Constituição da República 

Portuguesa, é o instrumento da conversão do desejo de um determinado quórum da 

população em um mandato político. Ele se compõe pelos princípios materiais da 

universalidade, imediaticidade, liberdade, confidencialidade, igualdade, periodicidade e 

unicidade.  

 Sabe-se que o princípio da universalidade atribui que todos os cidadãos com 

capacidade civil ou maiores de 18 anos podem votar. E relaciona-se com este a obrigação 

do legislador assegurar a possibilidade real do exercício do voto53
. 

 Ao passo que o princípio da imediaticidade caracteriza-se por todos os 

cidadãos poderem eleger os seus representantes nem nenhuma barreira, isto é, “significa 

que o voto tem que resultar «imediatamente» da manifestação da vontade do eleitor, sem 

intervenção de «grandes eleitores» ou de qualquer vontade alheia”54. 

  O princípio da liberdade determina que o voto tem que ser livre, garantindo 

um pleno exercício sem nenhuma coação física ou psicológica por parte de entidades 

públicas ou privadas. A liberdade em relação ao voto, além da liberdade no votar, envolve 

a liberdade de votar e de não votar. O voto não é, portanto, obrigatório (como é previsto 

                                                                 
50  (Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2005, Tomo 

I, p. 106-107). 
51  (Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2005, Tomo 

I, p. 105). 
52  Para Doutor Gomes Canotilho “a legitimação do poder político só pode derivar do próprio povo 

e não de qualquer outra instância «fora» do povo real (ordem divina, ordem natural, ordem hereditária, 

ordem democrática)” e o povo é “de forma positiva, a necessidade de uma legitimação democrática efectiva 

para o exercício do poder (o poder e exercício do poder derivam concretamente do povo), pois o povo é o 

titular e o ponto de referência dessa mesma legitimação – ela vem do povo e a este se deve conduzir”, do 

livro Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Editora Almedina, 2004, 7.ª edição, p. 292. 
53  Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2010, 2.º 

Edição, Tomo I, p. 197. 
54  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 302. 
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no Brasil55), visto que este – de acordo com Gomes Canotilho – deve ser exercido como 

um dever cívico e não como um dever jurídico56. 

 Enquanto que o princípio da confidencialidade significa, simplesmente, que 

nenhum cidadão possa ser compelido a revelar o seu voto. Mas o caráter secreto não 

pressupõe somente a pessoalidade do voto, mas também a proibição de qualquer tipo de 

sinalização que facilite a identificação do mesmo57. 

 Pressupõe o princípio da igualdade que o voto seja igual, estipulando que cada 

eleitor é detentor de um voto e o voto de todos os eleitores valem o mesmo (ou seja, 

tenham o mesmo peso)58. 

 O princípio da periodicidade do sufrágio é um meio de constituir uma barreira 

contra as vitaliciedades dos mandatos políticos. Determinando, destarte, a renovação 

periódica dos cargos políticos por meio de um sufrágio periódico59. 

 E, por fim, o princípio da unicidade do voto é a base representativa do 

princípio da igualdade, visto que o eleitor apenas poderá votar uma vez, isto é, “one man 

one vote”, para que não possa ocorrer que uma única pessoa vote várias vezes, sendo um 

desrespeito direto para com o princípio da igualdade dos votos60. 

 

                                                                 
55  De acordo com Luiza Helena Hermann de Oliveira em seu artigo Voto Obrigatório e equidade 

um estudo de caso, mostra-nos que “dentre as medidas institucionais que favorecem a participação 

eleitoral, o voto obrigatório tem sido considerado a mais importante. A percepção de que a compulsoriedade 

do voto realmente inibe a abstenção, garantindo uma presença maior nas eleições, baseia-se na observação 

de países que passaram por reformas na legislação e que, a partir daí, sofreram significativas mudanças nos 

índices de comparecimento (IRWIN, G.A. "Compulsory voting legislation: impact on voter turnout in the 

Netherlands". Comparative Political Studies, v.7, n.3, October 1974, p.292-315.)”.. E que diferente de 

Portugal, o voto é obrigatório no Brasil, o qual “foi implantado no Brasil com o Código Eleitoral de 1932 

e transformado em norma constitucional a partir de 1934. Regulamentado em um período de transformações 

institucionais que objetivavam dar credibilidade ao processo eleitoral, foi justificado como uma necessidade 

para garantir a presença dos eleitores nas eleições. Como afirmava Assis Brasil (ASSIS BRASIL, J.F. 

de. Democracia Representativa: do voto e do modo de votar. 4ª ed. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 

1931, página 86.)”. Para ter acesso a tal artigo basta acessar o link 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-88391999000400016&script=sci_arttext (acessado no dia 

11/06/2012 às 10: 56). 
56  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 303. 
57  Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 2010, 2.º 

edição, Tomo I, p. 197. 
58  Ibdem. 
59  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 306. 
60  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 306. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0102-88391999000400016&script=sci_arttext
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2.3.1. História do Sufrágio em Portugal e sua análise nas 

Constituições portuguesas 

 

 O sufrágio em Portugal passou por um processo gradual e evolutivo, no qual 

em algumas circunstancias enfrentou processo de retrocesso devido a mentalidade 

política da época histórica que se encontrava. Por isso para entender o sufrágio é 

necessário compreender o momento político e avaliar as constituições portuguesas que 

existiram. 

 Na Constituição de 1822 estabelecia em seu primeiro artigo 32.º no Título III 

que a Nação portuguesa era representada em Cortes61. As Cortes eram constituídas por 

uma só Câmara. A eleição era por sufrágio direto, secreto e sem caráter universal, uma 

vez que não era permitido votar os menores de 25 anos, as mulheres, os “vadios, os 

regulares e os criados de servir”62. E, principalmente, constituía o seu caráter censitário: 

não podendo votar aqueles que não possuíssem uma renda líquida anual de cem mil réis, 

por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. 

                                                                 
61  “Artigo 32.º: A Nação Portuguesa é representada em Cortes, isto é, nos ajuntamentos dos 

deputados, que a mesma Nação para esse fim elege com respeito à povoação de todo território português”. 

Para ter acesso a Constituição Portuguesa de 1822 basta acessar o link 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/993.pdf (acessado no dia 11/06/2012 às 11:34).  
62  De acordo com o artigo 33.º da Constituição de 1822, “Na eleição dos Deputados têm voto os 

portugueses, que estiverem no exercício dos direitos de cidadão (arts. 21º, 22º, 23º e 24º), tendo o domicilio, 

ou pelo menos residência de um ano, em o concelho onde se fizer a eleição. O domicílio dos Militares da 

primeira linha e dos da armada se entende ser no concelho, onde têm o quartel permanente os corpos a que 

pertencem. 

 Da presente disposição se exceptuarão: 

 I – Os menores de vinte e cinco anos; entre os quais contudo se não compreendem os casos que 

tiverem vinte anos; os oficiais militares da mesma idade; os bacharéis formados; e os clérigos de Ordens 

sacras; 

 II – Os filhos-famílias, que estiverem no poder e companhia de seus pais, salvo se servirem ofícios 

públicos; 

 III – Os criados de servir, não se estendendo nesta denominação os feitores e abegões, que viverem 

em casa separada dos lavradores seus amos; 

 IV – Os vadios, isto é, os que não têm emprego, ofício ou modo de vida conhecido; V – Os 

Regulares, entre os quais se não compreendem os das Ordens Militares, nem os secularizados; 

 V – Os Regulares, entre os quais se não compreendem os das Ordens Militares, nem os 

secularizados; 

 VI – Os que para o futuro, em chegando a idade de vinte e cinco anos completos, não souberem 

ler e escrever, se tiverem menos de dezessete quando se publicar a Constituição.” Para ter acesso a 

Constituição Portuguesa de 1822 basta acessar o link http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/993.pdf 

(acessado no dia 11/06/2012 às 11:49). A transcrição da Constitucional foi feita de acordo com a original 

por Luís Felipe Correia Henriques. 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/993.pdf
http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/993.pdf
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 Na Carta Constitucional de 1826 as Cortes eram formadas por duas câmaras, 

e não mais uma: Câmara dos Deputados e Câmara dos Pares63. A primeira era constituída 

por deputados eleitos pela nação por um determinado período. Enquanto que a segunda 

era formada por elementos vitalícios e hereditários nomeados pela lei e sem um número 

fixo estabelecido64. As eleições eram indiretas e de acordo com o regime censitário, pois 

a capacidade ativa apenas era reconhecida aos que tivessem certo rendimento65 e estes 

elegiam os eleitores da província para elegerem os representantes das nações66. 

 Com a Constituição de 1838 há uma mudança político-organizacional em 

relação as cortes, visto que embora mantenha a bicameralidade, não há a Câmara dos 

Pares, mas sim a Câmara do Senado. Assim, tanto os senadores quanto os deputados eram 

eleitos com um mandato temporário. O voto passou a contribuir imediato e diretamente 

para escolha dos representantes (voto direto), todavia ainda vigorava o regime censitário 

e não universal do voto67. 

 A Constituição de 1911 é o símbolo da instauração do período republicano 

em Portugal. Não obstante, essa constituição no seu cerne ainda era marcada pela 

influência liberal, visto que embora tenha desaparecido o regime censitário do voto, ainda 

criou-se mais um meio de restrição: só poderiam votar os portugueses, homens, maiores 

                                                                 
63  Os artigos 13.º e 14.º da Carta Constitucional de 1826 descreve o poder legislativo e as suas 

atribuições:  

 “Art. 13º - O Poder Legislativo compete às Cortes com a Sanção do Rei.  

 Art. 14º - As Cortes compõem-se de duas Câmaras: Câmara de Pares e Câmara de Deputados”. 

 Para ter acesso a Carta Constitucional de 1826 basta acessar o link 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf (acessado no dia 10/10/2015 às 12:21). 
64  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 4ª 

edição, 2000, p. 144. 
65  Art. 65º - São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais:   

 § 1.° - Os menores de vinte e cinco anos, nos quais se não compreendem os casados e Oficiais 

Militares, que forem maiores de vinte e um anos, os Bacharéis  formados e Clérigos de Ordens Sacras.   

 § 2.° - Os Filhos famílias, que estiverem na companhia de seus Pais, salvo se  servirem Ofícios 

públicos.   

 § 3.° - Os Criados de servir, em cuja classe não entram os Guarda-Livros e  primeiros Caixeiros 

das Casas de Comércio, os Criados da Casa Real, que não forem de  galão branco, e os Administradores 

das Fazendas rurais e Fábricas.   

 § 4.° - Os Religiosos, e quaisquer que vivam em Comunidade Clausural.   

 § 5.° - Os que não tiverem de renda líquida anual cem mil réis, por bens de raiz, indústria, comércio 

ou empregos.   

 Para ter acesso a Carta Constitucional de 1826 basta acessar o link 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf (acessado no dia 10/10/2015 às 11:59). 
66  “«São hábeis para serem nomeados Deputados» os que tiverem «quatrocentos mil réis de renda 

líquida» (artigo 68.º/1)”, vide José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, Almedina, 7ª edição, 2004, p. 142. 
67  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 4ª 

edição, 1998, p. 153. 

http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf
http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1533.pdf
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de 21 anos, que soubessem escrever e ler68. Por isso, não houve a consagração da 

universalidade do sufrágio69. Apenas com o Decreto de n.º 3.907, de 14 de Março de 

1918, que houve o alargamento do sufrágio a todos os homens, cidadãos, maiores de 21 

anos, contudo ocorre um retrocesso com o Decreto de n.º 5.184 repondo o Código 

Eleitoral. As cortes é substituída pelo Congresso, constituído da Câmara dos Deputados 

e do Senado, no qual eram constituídas por deputados e senadores eleitos pelo grupo de 

homens que poderia votar70. Apesar da forte pressão contrária a existência de um 

Presidente da República, permitiu que fosse estabelecida essa figura. Todavia, este era 

eleito pelo Congresso, em uma sessão conjunta, e não pelo povo eleitor71. 

 Na vigência da Constituição de 1933, a primeira Assembleia Nacional foi 

eleita em 1934 através do sufrágio direto dos cidadãos maiores de 21 anos ou 

emancipados através de um plesbicito72. As mulheres adquirem o direito de voto, todavia, 

era imprescindível a detenção de curso especial: secundário ou superior. E quanto aos 

analfabetos era necessário, para poder exercer o direito de voto, pagassem um imposto73. 

 Essa Constituição foi a única constituição portuguesa que adotou o sistema 

plebiscitário como forma do exercício do poder constituinte, vale dizer, a partir de um 

projeto de Salazar fora elaborado um texto, o qual foi submetido a plebiscito nacional no 

dia 19 de março de 193374.  

                                                                 
68  O Doutor Gomes Canotilho, em seu manual, chama-nos atenção a cerca da exclusão do sufrágio 

universal, embora “é considerado quase como a ratio essendi da República”, consagrando o sufrágio direto 

dos cidadãos eleitores. Assim, “continuaram a sofrer de uma verdadeira capitis deminutio, no que respeita 

à capacidade eleitoral activa e passiva, as mulheres e os analfabetos e, em alguma medida, os militares” 

(Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 4ª edição, 2000, p. 163 e 164). 
69  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 302. 
70  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 4ª 

edição, 1998, p. 164. 
71  Na parte Das Atribuições do Congresso da República no artigo 26, n.º 19º descreve que era 

competência do Congresso “eleger o Presidente da República”.    Para ter acesso a Constituição de 1911 

basta acessar o link http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Const_1911.pdf (acessado no dia 10/10/2015 às 

12:57). 
72  De acordo com o Doutor Gomes Canotilho “o texto constitucional coorporativo é a única 

constituição portuguesa que adoptou o sistema plebiscitário como forma de exercício do poder constituinte. 

A partir de um projecto de Salazar, e com auxílio de alguns colaboradores e de um Conselho Político 

Nacional, foi elaborado um texto (Decreto n.º 22.241, de 21 de Fevereiro de 1933), submetido 

posteriormente, com ligeiras alterações, a plesbicito nacional (19 de Março de 1933)”. Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 4ª edição, 1998, p. 182. 
73  Consoante o Decreto n.º 23 406 é definido a capacidade eleitoral ativa dos indivíduos. Informação 

retirada da Fundação Mário Soares, podendo ser encontrada no link 

http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=040420 (acessado no dia 10/10/2015 às 13:25).  
74  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 182. 

http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Const_1911.pdf
http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/id?id=040420
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 A capacidade eleitoral passiva, no regime desta Constituição, determina que 

podiam ser eleito os eleitores que tinham conhecimento da leitura e escrita, bem como 

não estivesse sujeitos às inexigibilidades previstas na lei, por exemplo: os presos por 

delitos políticos e os que professassem ideias contrárias a um Portugal independente75.  

 Outrossim, vale alumiar que a Declaração de Direitos Fundamentais presente 

no texto constitucional, condensada em seu art. 8º, resgatava a tendência das constituições 

liberais em relação a direitos, liberdades e garantias individuais. Assim também, previa-

se, também, a hipótese de direitos fundamentais fora do catálogo. Na Constituição de 

1933, “os direitos fundamentais moviam-se no âmbito da lei, em vez de a lei se mover no 

âmbito dos direitos fundamentais”76, isto é, o cidadão ficava a mercê da 

discricionariedade do legislador. 

 Quanto aos direitos sociais, econômicos e culturais, o legislador constituinte 

de 1933, adotando uma postura contrária ao individualismo, pontualizou, melhor que o 

constituinte da Constituição anterior, alguns desses direitos, assim como as 

correspondentes imposições estaduais para a sua satisfação77.   

 Em 25 de abril de 1975 elegeu-se a Constituição da República Portuguesa de 

1976 nas primeiras eleições gerais livres no país. Na Constituição de 1976 adotou-se o 

princípio da soberania popular, onde estabelece que o poder político somente é legítimo 

por meio da vontade do povo, concretizando-se através do sufrágio universal78. 

 Ou seja, com a Constituição de 1976 concretizou o direito de voto para todos 

os cidadãos, homens e mulheres, maiores de 18 anos, como também permitiu a 

possibilidade de “atribuir a estrangeiros residentes no território nacional, em condições 

de reciprocidade, capacidade eleitoral activa e passiva para a eleição dos titulares de 

órgãos de autarquias locais”79. 

                                                                 
75  Informação retirada na rede mundial de computadores com o seguinte endereço eletrônico: 

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/OEstadoNovo.aspx, acessado no dia 29/12/2015 às 10:33.  
76  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 183. 
77  Ibdem. 
78  Informação retirada na rede mundial de computadores a partir do seguinte endereço eletrônico: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_de_1976, acessado no dia 

29/12/2015 às 11:09. 
79  Artigo 15.º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa de 1976, editora Almedina, 2011, p. 

15.  

http://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/OEstadoNovo.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_portuguesa_de_1976
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 A Constituição Republicana Portuguesa consagrou o direito de petição, 

consagrando a qualquer cidadão, individual ou coletivamente, de peticionar perante os 

órgãos de soberania ou quaisquer autoridades que devem responder a esta em prazo 

razoável80. 

 Na análise das constituições portuguesas percebe-se, desse modo, um 

processo evolutivo quanto ao sufrágio. Em primeiro lugar, determinados homens 

poderiam votar. Em um segundo momento, todos os homens poderiam votar, em respeito 

aos requisitos estabelecidos; Após isso, houve uma concessão dos votos às mulheres.  

Posteriormente, houve a permissão do voto aos jovens. E, por fim, atribui-se a capacidade 

ativa e passiva aos estrangeiros residentes em nível local81. Assim sendo, um maior nível 

de agentes adquirem status activo, pois “o cidadão exerce a sua liberdade no e através 

do Estado”82, participando como um elemento ativo da vida política.  

 De todas as Constituições portuguesas, ressalta-se que a atual é a única que 

apresenta um caráter tendencial de universalidade83. 

 

3.  Direitos Sociais 

3.1. A acepção dos direitos sociais 

 

 Entende-se os direitos sociais84 como um conjunto de elementos estruturais, 

os quais garantem condições materiais, para o pleno gozo dos direitos dos indivíduos. 

Abrangem esses direitos o direito ao mínimo existencial (relacionado com a concepção 

da dignidade da pessoa humana), à saúde, o direito à segurança social, o direito ao ensino, 

o direito à habitação, dentro outros. Assim, segundo Gomes Canotilho, “os direitos 

sociais são compreendidos como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

                                                                 
80  Informação retirada na rede mundial de computadores a partir do seguinte endereço eletrônico: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_de_1976, acessado no dia 

29/12/2015 às 11:09. 
81  Lição proferida por Maria Benedita Urbano no XIV Curso de Pós-Graduação em Direitos 

Humanos, ano 2012, na Universidade de Coimbra. 
82  Cristina Queiroz, Direitos Fundamentais: teoria geral, 2.º edição, Coimbra Editora, 2010, p. 55. 
83  Quando digo tendencial é devido não ser realmente universal de acordo com a ciência política, 

visto que nem todos os estrangeiros exercem o direito ao voto. 
84  A Constituição de Weimar de 1919 foi a primeira expressão do Welfare State. Ela, a Constituição 

do Império Alemão, de acordo com Jürgen Habermas, “introduziu os direitos fundamentais sociais”. 

Constituindo, assim, um exemplo para esse desenvolvimento progressivo dos direitos humanos. Vide, “Um 

Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 2012, página 34.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constituição_portuguesa_de_1976
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existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e exequibilidade 

imediatas”85. 

 

3.2.Direitos Sociais como direito a prestações e direito positivo 

 

 Os direitos sociais (ou econômicos, sociais e culturais), consoante Gomes 

Canotilho, apresentam também uma dimensão objetiva, pois apontam “a obrigatoriedade 

de o legislador actuar positivamente, criando as condições materiais e institucionais 

para o exercício desses direitos”, como também o “fornecimento de prestações aos 

cidadãos, densificadoras da dimensão subjetiva essencial destes direitos e executoras do 

cumprimento das imposições institucionais”86.  

 Desse modo, como direito a prestação, os direitos sociais configuram-se como 

direitos de promoção, tendo em vista que nascem do desejo de estabelecer uma 

“igualdade efetiva e solidária entre todos os membros da comunidade política”87. Ou seja, 

são direitos que se realizam através de uma ação positiva do Estado.  

 Os direitos sociais, portanto, demandam prestações necessárias para a sua 

concretização. Não significa que se trata de um direito consoante a vontade, regalia, do 

legislador. Existindo, sim, uma verdadeira imposição constitucional legitimadora para o 

estabelecimento de tais direitos88. E quando os poderes públicos concretizam as suas 

responsabilidades relacionadas aos direitos sociais, resulta – imediatamente – para os 

cidadãos o direito de igualdade no acesso da utilização das instituições públicas existentes 

e direito de igual participação nas prestações fornecida pela instituição89. 

 

                                                                 
85  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 476. 
86  Ibdem. 
87  Miranda, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Ed., 1993, t. 4, p. 98. 
88  A inércia de criação de condições para a efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

pode desencadear um processo de inconstitucionalidade por omissão.  
89  Segundo Gomes Canotilho “a partir do momento em que o Estado cumpre (total ou parcialmente) 

as tarefas constitucionalmente impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa 

de constituir (ou deixa de consistir apenas) numa obrigação positiva, para se transformar ou passar também 

a ser uma obrigação negativa. O Estado, que estava obrigado a actuar para dar satisfação ao direito social, 

passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização dada ao direito social”, vide José Joaquim 

Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª edição, 2004, p. 479. 



36 

 

3.3. Direitos sociais e a reserva do possível 

 

 Sabe-se que os direitos sociais apenas podem existir quando exista alguma lei 

a regulá-lo. Constituindo-se como os direitos dos indivíduos a prestações materiais 

através do Estado. Assim, os direitos sociais são dependentes de uma ação concretizadora 

legislativa a fim de produzir a sua eficácia90.  

 Essa ação concretizadora estatal está sujeita aos recursos econômicos 

disponíveis do Estado para a sua consolidação, condicionando a efetividade dos direitos 

sociais a uma reserva do possível. Atesta Paulo Gustavo Gonet Branco que os direitos 

sociais “são satisfeitos segundo as conjunturas econômicas, de acordo com as 

disponibilidades do momento, na forma prevista pelo legislador infraconstitucional. Diz-

se que esses direitos estão submetidos à reserva do possível. São traduzidos em medidas 

práticas tanto quanto permitam as disponibilidades materiais do Estado.”91 Entretanto, 

conforme Gomes Canotilho, “um direito social sob “reserva dos cofres cheios” equivale, 

na prática, a nenhuma vinculação jurídica”92. Sendo mais plausível – em sede dos 

direitos sociais – reconduzi-lo a uma garantia de um mínimo social, compreendendo o 

dever da esfera pública de garantir o respeito a dignidade humana e o livre 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo. 

 Sendo assim, consagra-se a teoria do grau mínimo de efetividade os direitos 

a prestação material, isto é, deve-se extrair uma garantia a um mínimo social dos direitos 

a prestação. Segundo Vieira de Andrade, esta seria a única restrição obrigatória à 

liberdade de conformação do legislador93. 

 Dessa forma, entendendo que a Constituição não concede comando para as 

opções de alocação de recursos, essas decisões são do órgão político, legitimado através 

                                                                 
90  Paulo Gustavo Gonet Branco também aponta em sua obra que “a satisfação desses direitos é, pois, 

deixada no regime democrático, principalmente, ao descortino do legislador. Não cabe, em princípio, ao 

Judiciário extrair direitos subjetivos das normas constitucionais que cogitam de direitos não originários a 

prestação. O direito subjetivo pressupõe que as prestações materiais já hajam sido precisadas e delimitadas 

– tarefa próprio do órgão político, e não judicial.” Vide MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 

Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 162. 
91  Ibdem. 
92  José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, Almedina, 7ª 

edição, 2004, p. 481. 
93  Vieira de Andrade, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Coimbra: 

Almedina, 1987, p. 250-251. 
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do voto. Essa legitimação popular é de suma importância, já que a concretização dos 

direitos sociais implica no favorecimento de segmentos da população, por meio de 

decisões que cobram procedimento democrático para serem legitimamente constituídas94. 

Portanto, comum é observar que os autores concordam em dizer que os direitos sociais 

apenas passam existir quando leis e políticas externas os garantam95. 

 

3.3.1. Custos dos direitos políticos 

 

 É comum defenderem a ideia de que os direitos sociais são direitos custosos 

a infraestrutura econômica do Estado, enquanto os direitos de liberdade não custam tanto 

ao Estado, podendo ser garantidos aos indivíduos sem sobrecarrega-lo.  

 Os direitos de liberdade são caracterizados como direitos negativos. Direitos 

que não necessitam uma intervenção estatal para a sua concretização, apenas o 

afastamento do Estado. Todavia, o mais correto seria determinar os direitos de liberdade 

como “direitos mais baratos” do que os direitos sociais, visto que estes também dependem 

de prestações estatais, do estabelecimento de instituições e gastos de dinheiro público.  

 Assim, referente aos direitos políticos96, para realizar uma eleição, o Estado, 

de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, no ano de 2008, desprendeu 442.588 € 

(quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e oito euros) com a despesa do 

pessoal para trabalhar, 265.397 € (duzentos e sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e 

sete euros) com as despesas de aquisições de bens e 45.711 € (quarenta e cinco mil e 

                                                                 
94  É necessário aduzir que “não significa isso que essas normas sejam desprovidas de toda eficácia. 

Elas servem de parâmetro de controle da constitucionalidade de medias restritivas desses direitos e revogam 

normas anteriores incompatíveis com os programas de ação que entronizam. Servem, ainda, como modelo 

interpretativo das demais normas do ordenamento jurídico, que com elas hão de encontrar conciliação 

sistemática”. Vide MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, 

Paulo Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 164. 
95  Igualmente, afirma J. M. Cardoso da Costa que “os direitos sociais ficam dependentes, na sua 

exata configuração e dimensão, de uma intervenção legislativa, concretizadora e conformadora, só então 

adquirindo plena eficácia e exequibilidade.” Vide J. M. Cardoso da Costa, A hierarquia das normas 

constitucionais e a sua função de proteção dos direitos fundamentais, citado por Paulo Gustavo Gonet 

(Vide MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 163). 
96  Poderíamos citar outros gastos referentes aos direitos, liberdades e garantias de modo geral, como 

o custo do acesso a justiça. Entretanto discorrer sobre os outros seria mudar o foco do trabalho. 
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setecentos e onze euros) com serviços e as despesas de capital97, vejamos o gráfico das 

despesas da Comissão Nacional de Eleições. 

 

 

   

 A partir desta pequena análise de dados se percebe que os direitos de 1.ª 

geração não podem ser definidos somente como um direito negativo, mas também um 

direito positivo, isto é, que exige prestações estatais para ser concretizado, visto que “tal 

condicionamento económico e financeiro, que realmente existe, não é exclusivo dos 

direitos sociais, mas é algo que têm de viver todos os direitos fundamentais, incluindo os 

tradicionais direitos de liberdade”98. 

 

3.4.Os direitos sociais e a igualdade de oportunidades 

 

 Nos direitos sociais, em harmonia ao princípio da democracia econômica e 

social, é possível perceber uma garantia de um sistema igualitário de oportunidades e não 

                                                                 
97  Relatório da Comissão Nacional de Eleições, ano de 2008, p. 18-19. Retirado na rede mundial de 

computadores sob o endereço: 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/relatorio_de_actividade_cne_2008.pdf.   
98  (Jorge Reis Novais, Direitos Sociais, Coimbra Editora, 2010, p. 93). 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/relatorio_de_actividade_cne_2008.pdf
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somente certa justiça de oportunidades, visto que constitui um dever de compensar a 

desigualdade de oportunidades existentes numa sociedade99. 

 A igualdade de oportunidades se trata como uma imposição dirigida ao 

Estado e que pretende que este elimine ou atenue as desigualdades fáticas existentes entre 

as pessoas. Ela opera contra as discriminações no seio da sociedade, concedendo um 

tratamento diferenciado àqueles desfavoráveis a fim de, na medida do possível, estejam 

no mesmo nível de igualdade.  

 Observa-se essa atitude quando “o Tribunal Constitucional Alemão [...] 

tomou uma decisão pioneira sobre o cálculo do direito a prestações sociais com base no 

n.º 2 do artigo 20.º do Código de Segurança Social II [o chamado subsídio desemprego 

II]. Neste caso o Tribunal «deduziu» do artigo 1.º da Lei Fundamental um direito 

fundamental ao mínimo vital que permite aos beneficiários (e aos seus filhos) uma 

participação adequada «na vida social, cultural e política»”100, permitindo o respeito pela 

dignidade humana de todos os entes da vida social. 

 A igualdade de oportunidades, assim, constitui uma dimensão positiva na 

medida em que conexiona  

uma política de «justiça social» (...) com a concretização das imposições 

constitucionais tendentes à efectivação dos direitos econômicos, sociais e 

culturais”101 e funciona “como princípio jurídico-constitucional impositivo de 

compensação de desigualdade de oportunidades102. 

 

4. As antonímias entre os direitos civis e políticos e os direitos sociais  

 

 A distinção entre os direitos civis e políticos e os direitos sociais radica na 

organização da Constituição Portuguesa quanto aos direitos fundamentais, visto que ela 

acompanha a identificação dos direitos consoante a sistematização de Karel Vasak. 

                                                                 
99  Sobre esta ideia, José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 

editora Almedina, 2004, p. 350-351. 
100  Jürgen Habermas, “Um Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 2012, página 33. 

Apud Tribunal Federal Constitucional, 1 BvL 1/09, de 9 de fevereiro de 2010.  
101  (José Joaquim Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, editora 

Almedina, 2004, p. 430). 
102  Ibdem. 
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 Outrossim, há também uma distinção quanto no regime jurídico-

constitucional de proteção: enquanto que os direitos civis e políticos são constituídos de 

um regime geral e específico dos direitos, liberdades e garantias103; os direitos sociais 

apenas possuem um regime geral104.  

 No mais, há quem defenda que os direitos sociais seriam mais custosos ao 

Estado que os direitos civis e políticos, porém, trata-se de uma inverdade, vez que “os 

tradicionais direitos de liberdade também seriam direitos sociais, (...) [pois] também eles 

careceriam de uma conformação em grande medida baseada em prestações”105.  

 Assim, mostra-se que tal distinção encontra-se enraizada mais em um nível 

teórico em que se relaciona com o contexto histórico do seu surgimento e identificação 

de cada direito, tendo em vista que a medida que estes iriam surgindo, não vieram 

estabelecer contraposição ou se por em relevância em relação ao outro, mas sim 

consolidar o amalgama de direitos existentes no ordenamento jurídico.  

 Vê-los como direitos antônimos, distintos, separados um aos outros é olvidar 

que tais direitos necessitam um do outro para a sua concretização. No próximo capítulo 

tratar-se-á da comprovação fundamental dos direitos políticos para a concretização e 

consolidação dos direitos sociais aos indivíduos.  

 

 

 

                                                                 
103  De acordo com Gomes Canotilho “a relação entre «regime geral» e «regime especial» não é, 

porém, uma relação de exclusão ou de separação. Seria incorreto dizer que existem dois regimes distintos 

para dois grupos diversos de direitos fundamentais. O que existe é um regime geral (a todos aplicável) e 

um regime especial (próprio dos direitos, liberdades e garantias e dos direitos de natureza análoga) que se 

acrescenta àquele”. Vide, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, editora Almedina, 2004, p. 415. 
104  De acordo com Gomes Canotilho “os direitos económicos, sociais e culturais e respectiva 

proteção andam estritamente associados a um conjunto de condições – económicas, sociais e culturais – 

que a moderna doutrina designa por pressupostos de direitos fundamentais. Consideram-se pressupostos de 

direitos fundamentais a multiplicidade de fatores – capacidade económica do Estado, clima espiritual da 

sociedade, estilo de vida, distribuição de bens, nível de ensino, desenvolvimento económico, criatividade 

cultural, convenções sociais, ética filosófica ou religiosa – que condicionam, de forma positiva e negativa, 

a existência e proteção dos direitos económicos, sociais e culturais”. Vide, Direito Constitucional e Teoria 

da Constituição, editora Almedina, 2004, p. 473. 
105  (Jorge Reis Novais, Direitos Sociais, Coimbra Editora, 2010, p. 128). 
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CAPÍTULO 3 – O ENTRELAÇAR ENTRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

E OS DIREITOS SOCIAIS 

 

1. A participação política e o voto 

 

 A participação política é o principal meio para o qual reflete o abarcamento 

dos cidadãos no making-decision na democracia. Sendo a democracia e a participação 

política pressupostos inseparáveis, visto que uma democracia forte requer um governo 

com a participação dos cidadãos. Assim, a participação política é definida como a 

atividade dos cidadãos de selecionar seus governantes, como também de influenciar as 

decisões dos governantes informando sobre as suas preocupações e preferências a cerca 

do tema que estes estiverem a tratar de forma voluntária106. 

 Sabe-se que novas formas de participação política foram sendo incorporadas 

com o passar dos anos em resposta a mentalidade da sociedade vigente107. Todavia, dentre 

os diversos meios, tais como trabalhar em eleições, doar dinheiro para um partido político, 

convencer as pessoas como ou em quem votar, escrever uma carta para os governantes, 

denunciar uma insatisfação à mídia, escrever um “blog” ou até mesmo gravitar, ocupar 

propriedades – formas que são caracterizadas como não convencionais –; contudo, o 

elemento universal da participação política é o voto108. 

 O voto é um meio da promoção da cidadania. Essa arma política auxilia a 

concretização de uma democracia que abrange todas as vozes da sociedade. Como 

também a partir dele que os cidadãos se sentem mais presentes na política, uma vez que 

a eleição dos candidatos é a materialização da vontade de uma maioria. Observando, 

assim, a consequência do seu ato de vontade. 

                                                                 
106  Noção desenvolvida na Aula Ministrada pela Professora Maria Benedita Urbano no XIV Curso 

de pós-Graduação em Direitos Humanos no ano de 2012.    
107  No Quadro 1 do artigo “Studying Political Participation Towards a Theory of Everything?” de 

Jan W. van Deth  apresenta formas de participação política que não eram consideradas como tais no 

passado, mas sendo caracterizadas no presente. Provando que com o passar dos anos a participação política 

deixa de ser um conceito único e sim pluridimensional.  
108  De acordo com Jan W. van Deth, em seu artigo “Studying Political Participation Towards a 

Theory of Everything?”, a rápida expansão do estudo da participação política nos últimos cinquenta anos 

reflete a significância crucial do envolvimento dos cidadãos para o momento de decisão na democracia; por 

isso, este qualifica por study of everything. Defendendo a ideia de que se a política não pode ser delimitada 

por nenhum outro processo, toda atividade do cidadão pode ser rotulada de participação política.   
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  A partir do voto é viável a consagração de direitos fundamentais a todos os 

indivíduos, assegurando um acesso a instituições de ensino público e de qualidade, uma 

melhor infraestrutura no transporte, o direito ao acesso a uma instituição hospitalar 

pública de qualidade, entre outras. Além disso, impede a (re)eleição de representantes que 

possam causar um desequilíbrio no sistema democrático.  

 

2. A participação política e as classes sociais: uma conexão inconveniente 

 

 Compreende-se que a proteção dos interesses, necessidades e preferências por 

parte dos cidadãos é viável pelo sufrágio ativo. Não obstante, aqueles que se abstém de 

votar não terão seus interesses e necessidades protegidos, pois a política pública não será 

construída para satisfazer esses cidadãos, mas sim aos que exercem o seu dever cívico109. 

 Assim, é compreensível que dentro da sociedade se pode perceber que a 

participação política é desigual: as pessoas com menos recursos não tendem a participar 

do processo político; enquanto que as pessoas com suficientes recursos participam 

ativamente na política. Tornando-se nítido que a posse de determinados recursos, 

considerados básicos, são essenciais para o exercício dos direitos políticos. 

 O baixo nível de participação política por parte das pessoas mais pobres é 

caracterizado por razões econômicas e sociais. Sendo necessário, de acordo com Rhoda 

Howard, algum mínimo básico garantido para que possam superar o limite que impedem 

o exercício dos direitos políticos110. 

 Há por parte deste grupo social uma descrença111 acerca dos atos políticos e 

a situação de vida das pessoas mais pobres, visto que a permanente luta pela sobrevivência 

                                                                 
109   Noção desenvolvida na Aula Ministrada pela Professora Maria Benedita Urbano no XIV Curso 

de Pós-Graduação em Direitos Humanos no ano de 2012. 
110  Consoante a “full-belly thesis” de Rhoda Howard “a man’s belly must be full before he can 

indulge in  the “luxury” of worrying about his political freedoms”.  Human Rights Quarterly, “The Full-

Belly Thesis: Should Economic Rights Take Priority Over Civil and Political Rights? Evidence from Sub-

Saharan Africa”, p. 469. 
111  Essa descrença pode ser melhor compreendida numa das análises feitas para a Qualidade da 

Democracia em Portugal, em qual  se percebeu “um aspecto central das percepções dos cidadãos sobre a 

sua democracia[, que] diz respeito à responsiveness [...] do sistema politico, ou seja, à disponibilidade dos 

eleitos para, na sua actuação, atenderem às expectativas, interesses e preferências dos cidadãos (Powell 

2004). [...] Como se verifica na figura 4 [Anexo A], maiorias muito claras, correspondendo no 19 mínimo 

a três em cada cinco inquiridos, discordam das noções de que os governantes tomam muitas vezes em conta 
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se mantem inalterada independentemente das políticas implementadas. Outra questão 

seria relacionada com o fato da pobreza ser sempre um assunto em campanhas políticas, 

que não saem deste âmbito de discussão.  Como também a ideia de que o seu voto é 

indiferente, desnecessário, visto que os seus interesses não são respeitados pelos políticos, 

que durante os momentos que precedem a eleição se apresentam compadecido com a 

situação em que vivem, entretanto quando são eleitos não cumprem o que prometeram112.  

Sendo o voto uma “perda de tempo” para quem luta diariamente para sobreviver o tempo 

é precioso. 

 Julius K. Nyerere, consubstanciando essa ideia, escreve em uma carta à 

Universidade de Toronto que: 

What freedom has our subsistence farmer? He scratches a bare living from the 

soil provided the rains do not fail; his children work at his side without 

schooling, medical care, or even good feeding. Certainly he has freedom to 

vote and to speak as he wishes. But these freedoms are much less real to him 

than his freedom to be exploited. Only as his poverty is reduced will his existing 

political freedom become properly meaningful and his right to human dignity 

became a fact of human dignity113. 

 De fato, as pessoas mais pobres apresentam suas justificativas para não irem 

votar, todavia quando não se vota não se tem voz. Não possuindo voz, não terão um 

governante para defenderem os seus interesses. Portanto, não votar é escolher ser 

esquecido numa sociedade em que um grupo se faz ser lembrado.  

 O grupo não olvidado constitui o grupo das pessoas que tem seus direitos cada 

vez mais assegurados. São pessoas que têm acesso aos direitos fundamentais básicos, 

auxiliando-os, sem nenhum entrave, ao desenvolvimento de sua dignidade como pessoa 

humana. São pessoas que reconhecem e compreendem que, a partir do ato de votar, 

                                                                 

as opiniões dos cidadãos, de que o governo é influenciado pelas preferências dos eleitores, de que os 

políticos se preocupam com o que eles pensam ou de que se preocupam com outra coisa para além dos seus 

interesses pessoais”. A Qualidade da Democracia em Portugal: A perspectiva dos Cidadãos, redator Pedro 

Magalhães, Julho de 2009, p. 19. 
112  O texto “Five Reasons Why People Don’t Vote & Why Might Vote in the Upcoming Elections”, 

por Karen Braswell (Yahoo Contributor Network), desenvolve as cinco razões nos quais as pessoas mais 

pobres utilizam como justificativa para não votar nas eleições, sendo elas: “It doesn’t matter who’s 

president, my life will never change”, “They think that I’m stupid, anyway, so why should I vote?”, “What 

difference will my vote make, anyway?”, e “Sure, he sounds good while he’s talking, but when he gets in 

office, he’ll be just like all the rest”. Para ter acesso ao artigo basta acessar o link 

http://voices.yahoo.com/five-reasons-why-poor-people-dont-vote-why-they-might-1855688.html 

(acessado no dia 12/06/2012 às 11:39).  
113  Julius K. Nyerere, “Stability and Change in Africa” (an Adress to the University of Toronto, 

1969), printed in Africa Contemporary Record 2 (1969-70), C30-31. 

http://voices.yahoo.com/five-reasons-why-poor-people-dont-vote-why-they-might-1855688.html


44 

 

influenciam politicamente nas medidas e decisões de seus representantes. Assim, 

observam a recompensa de suas atitudes, estimulando a votar sempre114. 

 A participação política, portanto, é desigual, visto que as pessoas de classes 

sociais distintas têm acepções desuniformes a cerca do ato de votar e suas consequências. 

Essa desigualdade é observada pelos próprios cidadãos portugueses, que mesmo crendo 

que as pessoas possam exercer seu direito ao voto livremente, percebem que há 

desigualdades nas oportunidades de participarem no processo político115 por parte de 

determinados grupos de cidadãos. 

 Destarte, enquanto se tolerar que um grupo de pessoas seja constrangido, 

permitindo a manutenção dessa condição desigualitária dos cidadãos de participarem no 

processo de decisão política, ainda existirão duas realidades em uma mesma nação. 

 

3. Teoria Cíclica 

 

 É notável a tendência de considerar os direitos políticos separados dos direitos 

sociais. Costuma-se suscitar diferenças acerca desses dois tipos de direitos; em principal, 

concedendo o primeiro uma certa autonomia quanto o segundo, porque à medida que os 

direitos de primeira geração são direitos que intentam uma não intervenção do Estado, os 

de segunda geração são direitos que necessitam de uma intervenção legislativa para a sua 

criação116.  

 Entretanto, observá-los como duas dimensões de direitos distintos e não como 

direitos que se entrelaçam, é um erro perceptível na sociedade presente. Defender a 

ideologia que os direitos de liberdade não são a base materializadora dos direitos sociais, 

e vice-versa, não é completamente seguro; visto que – de acordo com Jürgen Habermas 

                                                                 
114  Noção desenvolvida na Aula Ministrada pela Professora Maria Benedita Urbano no XIV Curso 

de pós-Graduação em Direitos Humanos no ano de 2012. 
115  “Numa escala de 1 a 5, a avaliação média que os portugueses fazem sobre a igualdade de 

oportunidades para participação política em Portugal ascende a 2,9 pontos: uma avaliação média muito 

próxima do ponto central da escala, mas ainda mais negativa do que positiva”, A Qualidade da Democracia 

em Portugal: A perspectiva dos Cidadãos, redator Pedro Magalhães, Julho de 2009, p. 18. No Anexo B 

está presente o gráfico da pesquisa.  
116  As separação por geração de direitos é a Teoria de Karel Vasak, o qual foi tratada no capítulo 2 

deste artigo. 
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– “os direitos fundamentais só podem cumprir politicamente a promessa moral de 

respeitar a dignidade humana de todas as pessoas se agirem em articulação uns com os 

outros de forma igual, em todas as categorias”117. 

 Assim, em relação aos direitos de participação política, percebe-se que há um 

ciclo vicioso preso aos direitos sociais. Reconhece-se que o exercício de participação 

política reforçaria o crescimento econômico, o qual promoveria a implementação dos 

direitos sociais para todos. E essa melhoria na vida das pessoas estimularia a participação 

política entre os grupos de rendas baixas118, uma vez que  

se os direitos de defesa asseguram as liberdades, os direitos prestacionais 

buscam favorecer as condições materiais indispensáveis ao desfrute efetivo 

dessas liberdades. Os direitos a prestação supõem que, para conquista e 

manutenção da liberdade, os Poderes Públicos devem assumir comportamento 

ativo na sociedade civil.119  

 Todavia, a iniquidade social desencadeia uma desigualdade da participação 

política, uma vez que os mais pobres não votam e os representantes não observam a 

situação dos não-votantes como estes anseiam. Havendo, assim, um bloqueio das pessoas 

mais pobres, pois eles não exercem seus direitos de cidadãos.  

 É compreensível que a pobreza seja observada como um impedimento às 

pessoas carentes de direitos fundamentais de participarem na vida política, contudo deve-

se entender que a partir da participação política haverá condições de mudar a situação que 

se encontram. Por conseguinte, as pessoas não deveriam não-votar por não ter 

alimentação, mas votar para ter a alimentação. Assim, para a implementação da 

participação política depende da satisfação dos direitos sociais, e vice-versa. 

 Apesar de não ignorar que a mudança dessa perspectiva social está pendente 

a ação do próprio grupo ausente da participação política, o Estado deveria implementar 

algumas medidas que possam incentivar as pessoas mais pobres a irem votar. Dentre as 

diversas medidas que deveriam ser asseguradas (direito a um acesso médico de qualidade, 

                                                                 
117  (Jürgen Habermas, “Um Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 2012, página 35). 
118  De acordo com Jürgen Habermas “os direitos humanos [...] são concebidos de forma a 

concretizar-se através da legislação democrática, especificados, caso a caso, através da jurisprudência e 

impostos através de sanções estatais”. Vide “Um Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 

2012, página 38. 
119  MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo 

Gustavo Gonet Branco. – 8 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2013, p. 159. 
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direito a alimentação, entre outros), não é permissível se esquecer duma educação 

cívica120. 

 A partir de uma educação cívica será possível descontruir uma mentalidade 

que apenas as pessoas ricas votam, porque não têm com o que se preocupar. A variável 

não é a questão financeira (termo que distingue os ricos e os pobres), mas sim uma 

compreensão do poder do voto. 

 Com isso, as pessoas saberiam sobre o funcionamento de uma instituição 

democrática e o seu compromisso para com os cidadãos; promoveriam a responsabilidade 

cívica, na qual fixaria a noção de bem comum; como também os diversos meios de 

participar na vida política: dos convencionais aos não convencionais – entendendo que a 

participação política vai além de votar, mas também de se manifestar contra as decisões 

dos governantes e das políticas adotadas, de modo pacífico ou não –. Sendo esse o melhor 

meio de educar as futuras gerações sobre a responsabilidade de participar na vida política 

como cidadão121.  

 Assim, percebe-se que, na prática, a distinção entre os direitos fundamentais 

em dois grupos de direitos é equivocada. Os direitos de primeira e segunda geração não 

são direitos estanques uns em relação aos outros, mas direitos que se afirmam, 

concedendo uma maior área de atuação e proteção dos mesmos aos indivíduos. 

 Essa diferenciação que se faz em relação aos direitos de liberdade e os direitos 

sociais seja melhor compreendida no plano do regime jurídico aplicado a cada grupo de 

direito em observância ao caso concreto. Os limites que se aplicam para discernir tais 

categorias de direitos como dependentes de recursos financeiros do Estado também não 

                                                                 
120  Uma educação cívica, consoante Margaret Stimmann Branson, “in a democracy is education in 

self-government.  Democratic self-government means that citizens are actively involved in their own 

governance; they do not just passively accept the dictums of others or acquiesce to the demands of others”.  

Vide “The Role of Civic Education – A Forthcoming Education Policy Task Force Position from the 

Communitarian Network”, Setembro de 1998. 
121  De acordo com Margaret Stimmann Branson uma educação cívica pode proporcionar 

significativos benefícios a nível nacional, tais como: “increase understanding of the importance and 

relevance of politics and government and of civil society to the daily lives of all Americans, e.g., their safety 

and security, education, employment, health, recreation, and overall quality of life”, “promote the 

development of civic character by fostering recognition of public and private responsibilities and 

encouraging adherence to the values and principles of American constitutional democracy”, “elevate the 

sense of civic efficacy, the impact citizens can have on policies at all levels of government and on the 

character and purposes of the associations and endeavors of civic society” e “build upon the natural 

idealism, energy, and hopes of American youth to revitalize civic life” (“The Role of Civic Education – A 

Forthcoming Education Policy Task Force Position from the Communitarian Network”, Setembro de 

1998).   
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se encontra numa harmonia teórica, pois os direitos de liberdade também necessitam de 

investimentos estatais para se concretizarem, ou seja, “na ausência de um conjunto 

mínimo de condições materiais o exercício dos direitos de liberdade fica esvaziado”122. 

A caracterização dos direitos desse modo envolve a apreensão da natureza de cada direito, 

mas não sobre o juízo de valor deles.  

Apesar disso, os direitos de participação política são essenciais para a 

concretização dos direitos sociais, pois a “massa de excluídos” acaba não possuindo 

condições subjetivas e objetivas para adquirir os últimos direitos devido a não 

participação como cidadãos ativos da sociedade. Há, assim, uma ligação entre tais 

direitos, prendendo-os em um ciclo vicioso, comprovando que a concretização de um é 

necessária para a consagração da outra categoria de direitos. Deste modo, a participação 

política é uma das grandes chaves para a erradicação da pobreza, no qual as pessoas 

compreendem a sua força de atuação por meio da política para a alteração dessa má 

realidade, permitindo que a semente da democracia possa crescer e distribuir os seus 

frutos para todos123. 

 Entretanto, como essa mentalidade, sobre o voto, ainda não é majoritária entre as 

pessoas pobres, seria fundamental que o Estado concedesse um mínimo essencial de 

direitos sociais para que elas possam conjugar o direito de participação política, pois “the 

right to vote, without food, shelter and health care will create the appearance of equality 

and justice, while actual inequality is entrenched. We do not want freedom without bread, 

nor do we want bread without freedom”124. 

 

 

                                                                 
122  (Jorge Reis Novais, Direitos Sociais, Coimbra Editora, 2010, p. 110). 
123  De acordo com Habermas  “os direitos liberais relacionados com as liberdades, que se cristalizam 

em torno da integridade e da livre circulação de pessoas, do funcionamento livre de mercado e da liberdade 

de culto e servem para impedir intervenções do Estado na esfera privada, constituem, juntamente com os 

direitos democráticos à participação, o pacote dos chamados direitos fundamentais clássicos. Mas, na 

realidade, os cidadãos só podem usar estes direitos em pé de igualdade se, simultaneamente, lhes for 

garantida uma independência suficiente na sua existência privada e económica e se puderem tanto constituir 

como estabilizar a sua identidade no ambiente cultural que cada um deles deseja. As experiências de 

exclusão, miséria e discriminação ensinam-nos que os chamados direitos fundamentais clássicos só 

adquirem «valor igual» (Rawls) para todos os cidadãos quando acompanhados por direitos sociais”. Vide 

“Um Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 2012, página 36. 
124  Discurso de Nelson Mandela na Estratégia para a Revolução do Século XXI. Basta acessar o link 

da página da internet para ter acesso ao discurso completo: http://sfr-21.org/mandela.html. Acessado no dia 

11/05/2012 às 11: 28. 

http://sfr-21.org/mandela.html
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CONCLUSÃO 

 

 Em suma, a distinção realizada aos direitos de liberdade em alusão aos 

direitos sociais, tanto no plano internacional quanto nacional, não é viável. Assim como 

os direitos sociais, os direitos de liberdade também são direitos que necessitam de uma 

intervenção financeira por parte do Estado e não somente uma abstenção, uma obrigação 

de não fazer e de não intervir. Embora o fato deles serem separados devido o primado do 

primeiro e pela diferença dos regimes aplicáveis a cada um deles, esses direitos, no plano 

prático, interligam-se. 

 Essa conexão constitui um ciclo que vincula, de acordo com a temática do 

trabalho, os direitos de participação política com a concretização dos direitos sociais. O 

ponto que essa teoria cíclica se prende é o reconhecimento da participação política para a 

implementação dos direitos sociais a todos os indivíduos. Consequentemente, trata-se – 

sobretudo – de uma relação de dependência entre esses direitos, visto que para 

materialização destes direitos é necessária uma participação política ativa e consciente. 

Caso contrário, a realidade observada na sociedade será de uma iniquidade de tratamento 

social perante os cidadãos. 

 Portugal, como um Estado de Direito Democrático, tem um compromisso 

com a soberania popular, consoante ao respeito e na efetivação dos direitos de liberdade 

objetivando a realização da democracia social125; para cujo desempenho e efetividade é 

necessário englobar os direitos de todos, e não somente de uma classe votante. Um Estado 

de Direito Democrático, portanto, não se trata de um Estado Democrático legitimado pelo 

direito, mas sim um Estado de Direito legitimado pela democracia. 

 De acordo com esse propósito, deve-se estimular a conscientização das 

pessoas mais carentes no que tange a sua participação política, apresentando-as o voto 

como a voz de cada indivíduo, pois se abster de votar significa não ser representado, não 

ter seus direitos concretizados e assegurados, silenciar-se frente aos seus interesses 

                                                                 
125  Essa é a ideia central de um Estado de Direito Democrático presente na Constituição Portuguesa, 

no qual em seu artigo 2.º apresenta que “A República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, 

baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito 

e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 

poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da 

democracia participativa”. Vide, Constituição da República Portuguesa, Artigo 2.º, Editora Almedina, 

2011, p. 10. 
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individuais e coletivos; isto é, superar a situação de pobreza que muitos na sociedade se 

encontram. Ainda que as pessoas mais pobres se escusem de votar pela descrença no 

sistema político, deve-se reconhecer que é necessário o Estado adotar medidas para 

transpor essa mentalidade negativa, uma vez que se trata de um “desrespeito pela 

dignidade humana [...] face às condições de vidas sociais insuportáveis e à 

marginalização das classes sociais empobrecidas”126.  

 Sabe-se que “The poor have needs but also from the fact that they have 

rights”127, sendo assim necessário que se tome medidas para alterar essa conjuntura, 

revendo o papel do Estado quanto aos direitos sociais128. E na medida em que as pessoas 

mais pobres tomem consciência do “ser cidadão”, por meio de uma educação cívica 

eficaz, será natural que o futuro torne-se distinto da situação real e elas passem a ver o 

voto não como algo supérfluo e desnecessário, mas como uma das armas necessárias para 

a manutenção da democracia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
126  Jürgen Habermas, “Um Ensaio Sobre a Constituição da Europa”, Edições 70, 2012, página 33. 
127  Human Rights and Poverty Reduction – A Conceptual Framework, United Nations New York 

and Geneva, 2004, page 33. 
128  De acordo com Gomes Canotilho, “o princípio da universalidade do sufrágio, o qual impõe o 

alargamento do direito de voto a todos os cidadãos, [conexiona-se com] a obrigação de o legislador, 

assegurar, na medida do possível, a possibilidade real do exercício do voto”, conforme se encontra no 

Acórdão do Tribunal Constitucional Português 523/89. Vide Sobre esta ideia, José Joaquim Gomes 

Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, editora Almedina, 2004, p. 302. 
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ANEXOS 

 

1.  Anexo A129  

 

2. Anexo B130 

 

                                                                 
129  (A Qualidade da Democracia em Portugal: A perspectiva dos Cidadãos, redator Pedro Magalhães, Julho de 2009, p. 19).  
130  (A Qualidade da Democracia em Portugal: A perspectiva dos Cidadãos, redator Pedro Magalhães, Julho de 2009, p. 

18). 
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