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Para cada um dos direitos humanos identificados na tabela abaixo como aplicáveis à EDP, deverá ser indicado 

se os mesmos são respeitados, protegidos e promovidos, através das respostas “S” – Sim, “N” – Não e “P” – 

Parcialmente. Em caso de resposta “N” ou “P”, deverão obrigatoriamente ser indicados (anexar descrição) os 

problemas existentes relativamente ao respeito, proteção e promoção dos direitos em causa. 

 

Nº 
 Direitos Humanos Aplicável 

à EDP 

Respeitado, 

protegido e 

promovido 

p/UN (S/N/P) 

Comentários 

(assinalar 

anexos) 

1. Direito à vida Sim    

2. Direito à liberdade e segurança Sim   

3. Direito a não ser sujeito a escravatura, servidão 
ou trabalhos forçados 

Sim    

4. Direito a não ser sujeito a tortura, crueldade, 

tratamento desumano ou degradante  

Sim    

5. Direito a reconhecimento como sujeito perante a lei N/A   

6. 

 

Direito a igualdade face à lei, a igual proteção 
legal e a não discriminação 

Sim    

7. 

 

Direito a não ser sujeito a propaganda de Guerra nem a 

incitamento a ódio racial, religioso ou nacionalista 
N/A   

8. Direito a aceder a reparação efetiva Sim   

9. Direito a julgamento justo  Sim   

10. 

 

Direito a não ser sujeito a retroatividade das leis 
criminais 

Sim   

11. Direito a privacidade Sim   

12. Direito a liberdade de circulação Sim   

13. Direito a buscar asilo contra a perseguição noutro país N/A   

14. Direito a uma nacionalidade N/A   

15. Direito a proteção para as crianças Sim   

16. Direito a casar e a constituir família Sim   

17. Direito a propriedade Sim   

18. Direito a liberdade de pensamento, de consciência e 

religião 

Sim   

19. Direito a liberdade de opinião, informação e expressão Sim   

20. Direito a liberdade de reunião/manifestação  N/A   

21. Direito a liberdade de associação Sim   



 

Nº 
 Direitos Humanos Aplicável 

à EDP 

Respeitado, 

protegido e 

promovido 

p/UN (S/N/P) 

Comentários 

(assinalar 

anexos) 

22. Direito a participação cívica N/A   

23. Direito a segurança social (rendimento e saúde)  Sim   

24. Direito ao trabalho Sim   

25. Direito a condições de trabalho dignas e justas  Sim   

26. Direito a constituir e integrar sindicatos e direito a 

greve 

Sim   

27. Direito a um padrão de vida adequado Sim   

28. Direito à saúde  Sim   

29. Direito a educação Sim   

30. Direito a participar na vida cultural, a beneficiar do 

progresso científico e dos direitos morais e materiais 

por invenção e autoria  

Sim   

31. Direito de autodeterminação Sim   

32. Direito dos detidos a tratamento humano N/A   

33. 

 

Direito a não ser sujeito a prisão por incapacidade de 
cumprimento contratual 

N/A   

34. Direito dos estrangeiros a processo justo em caso de 
expulsão 

N/A   

35. Direitos das minorias  Sim   

 


