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I. Análise sucinta dos factos, situações e realidades respeitantes à iniciativa 

 

O Governo, na qualidade de proponente da presente iniciativa, invoca desde logo na exposição de motivos 

apresentada que o regime jurídico de promoção da igualdade e de combate à discriminação emana do artigo 

13.º da Constituição da República Portuguesa. 

 

Para além disso, é também mencionada a vasta cartografia jurídica internacional que norteia a composição deste 

regime, desde logo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais, ambos de 16 de dezembro de 1966, que afirmam a universalidade da igualdade perante a lei e da 

proteção contra a discriminação. É dado o devido relevo à definição e conceptualização da expressão 

«discriminação racial», concretizadas pela Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial, de 21 de dezembro de 1965, e pela Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial, de 20 de novembro de 1963, aludindo-se ainda à Declaração e ao Programa de Ação da 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa, adotados em 

2001, em Durban, África do Sul. Por fim, são também sublinhadas as disposições europeias, ao nível do Conselho 

da Europa (artigo 14.º da Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 

4 de novembro de 1950) e da União Europeia (artigos 2.º e 3.º, n.º 3 do Tratado da União Europeia, e a Carta 

dos Direitos Fundamentais).        

 

Destarte, e de acordo com as suas próprias palavras, o Governo procura com esta iniciativa “promover a 

existência de instrumentos legislativos que sistematizem e atualizem a legislação produzida no quadro das 

políticas de igualdade e não discriminação”, contrariando “a dispersão legislativa que se tem vindo a acentuar 

neste contexto e ajustar o regime às orientações mais recentes de política pública nacional, europeia e 

internacional” no seguimento do “compromisso de combate à pobreza, à exclusão social e às desigualdades” 

assumido no seu programa, e com vista a “um combate mais eficiente e efetivo ao fenómeno da discriminação”, 

nas suas múltiplas dimensões. 

 

Com esse intuito, almejando o reforço do regime jurídico da proteção do combate à discriminação, tal como 

consagrado nas Leis n.º 134/99, de 28 de agosto, e 18/2004, de 11 de maio, ambas aqui expressamente 

revogadas, a proposta de lei apresenta uma abordagem transversal, introduzindo em suma as seguintes 

alterações na ordem jurídica nacional: 

  

(1) alargamento do âmbito de aplicação à ascendência e território de origem,  

(2) referência explícita às discriminações múltiplas nas suas formas aditivas e intersecionais, e à 

discriminação por associação,  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_3.htm
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-civis.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-psocial.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-psocial.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/pd-eliminacao-discrimina-racial.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/pd-eliminacao-discrimina-racial.html
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_6.htm
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_6.htm
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Racismo.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Racismo.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Racismo.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhregionais/conv-tratados-04-11-950-ets-5.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/532442/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/264359/details/maximized
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(3) reforço da composição e atribuições da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, 

atribuindo-lhe a competência para os processos de contraordenação e determinação e aplicação das 

respetivas coimas e sanções acessórias, 

(4) possibilidade de as partes poderem submeter a resolução dos litígios a um procedimento de mediação a 

seu pedido, ou por impulso daquela Comissão, com o consentimento do infrator ou da infratora, e da 

vítima ou seus representantes legais. 

 

O diploma ora proposto integra 29 (vinte e nove) artigos, divididos em 5 (cinco) capítulos, com as seguintes 

epígrafes: “Disposições gerais”, “Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial”, “Meios de proteção 

e defesa”, “Regime contraordenacional”, “Disposições transitórias e finais”  

    

II. Apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais 

e do cumprimento da lei formulário  

 

 Conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais  

 

A Proposta de Lei n.º 61/XIII/2.ª foi apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa, plasmado 

no n.º 1 do artigo 167.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, e no artigo 118.º do Regimento 

da Assembleia da República (doravante referido como Regimento). 

 

Esta iniciativa reveste a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento. Conforme 

disposto no n.º 2 do artigo 123.º do mesmo diploma, é subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Secretário de 

Estado e dos Assuntos Parlamentares (esta norma regimental refere ainda a subscrição pelo ministro competente 

em razão da matéria), e menciona ter sido aprovada em Conselho de Ministros no dia 9 de fevereiro de 2017, 

ao abrigo da competência prevista na alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição. A presente iniciativa 

legislativa cumpre os requisitos formais no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento, uma vez que está redigida sob 

a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma 

exposição de motivos, cujos elementos são enumerados no n.º 2 da mesma disposição regimental. 

 

O artigo 124.º do Regimento dispõe ainda, no n.º 3, que as “propostas de lei devem ser acompanhadas dos 

estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado”, enquanto o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 

de outubro, que regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

prevê por sua vez, no n.º 1 do artigo 6.º, que “os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos projetos tenham 

sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo preâmbulo ou da exposição de motivos, 

referência às entidades consultadas e ao caráter obrigatório ou facultativo das mesmas”. Porém, a apresentação 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/274/2009/p/dre/pt/html
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da presente proposta de lei não foi acompanhada por qualquer documento que eventualmente a tenha 

fundamentado (cfr. n.º 3, do artigo 124.º do Regimento), e na exposição de motivos apenas é sugerido que, 

“em sede do processo legislativo a decorrer na Assembleia da República, devem ser ouvidos os órgãos de governo 

próprio das Regiões Autónomas, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e o Conselho para as Migrações”. 

A presente iniciativa legislativa não infringe a Constituição nem os princípios nela consignados, e define 

concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem jurídica, respeitando assim os limites 

estabelecidos no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento. Em relação aos princípios constitucionais, visa densificar o 

princípio da igualdade, plasmado no artigo 13.º da Constituição, através de um regime contraordenacional 

aplicável aos atos discriminatórios. 

A proposta de lei em apreciação deu entrada a 20 de fevereiro de 2017. Foi admitida e baixou na generalidade 

à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por despacho de S. Ex.ª o Presidente 

da Assembleia da República, igualmente a 20 de fevereiro de 2017, tendo sido neste mesmo dia anunciada em 

sessão plenária. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

 

O título da presente iniciativa legislativa - “Estabelece o regime jurídico da prevenção, proibição e combate da 

discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem” - traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 74/98, de 11 

de novembro, conhecida como lei formulário1, embora em caso de aprovação possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de apreciação na especialidade. 

 

Caso se pretenda tornar o título mais conciso, sugere-se que seja analisada em apreciação na especialidade a 

possibilidade de eliminar o verbo inicial, como recomendam as regras de legística formal2. Neste caso o título 

poderia ser o seguinte: “Regime jurídico da prevenção, proibição e combate da discriminação, em razão da 

origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem”. 

 

Segundo as mesmas regras de legística formal, “as vicissitudes que afetem globalmente um ato normativo devem 

ser identificadas no título, o que ocorre, por exemplo, em atos de suspensão ou em revogações expressas de 

todo um outro ato” 3. Prevendo esta iniciativa, na sua norma revogatória - artigo 28.º da proposta de lei - a 

                                                           
1 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, que estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário 

dos diplomas, alterada e republicada pelas Leis n.os 2/2005, de 24 de janeiro, 26/2006, de 30 de junho, 42/2007, de 24 de 

agosto, e 43/2014, de 11 de julho. 
2 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 200. 
3 Duarte, David et al (2002), Legística. Coimbra, Almedina, pág. 203. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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revogação da Lei n.º 134/99, de 28 de agosto, e da Lei n.º 18/2004, de 11 de maio, sugere-se que esta 

informação, sobre modificações a introduzir no ordenamento jurídico, conste do título. É ainda proposta a 

revogação do Decreto-Lei n.º 86/2005, de 2 de maio, mas como este apenas regula e clarifica um aspeto 

específico da Lei n.º 18/2004, de 11 de maio, parece-nos que, no equilíbrio entre a concisão e a informação que 

deve constar no título, não será necessário referi-lo nessa sede. 

 

Assim sendo, será necessário manter o verbo inicial para informar os cidadãos sobre a revogação das leis vigentes 

sobre esta matéria logo através do título. Consequentemente, a Comissão competente poderá, em caso de 

aprovação na generalidade, analisar a hipótese de um título com os seguintes elementos: “Estabelece o regime 

jurídico da prevenção, proibição e combate da discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, 

nacionalidade, ascendência e território de origem, e revoga a Lei n.º 134/99, de 28 de agosto, e a Lei n.º 

18/2004, de 11 de maio”. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do artigo 166.º da Constituição, 

pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 29.º desta proposta de lei estabelece que a sua entrada em vigor 

ocorrerá “a 1 de julho de 2017”, mostrando-se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 

74/98, de 11 de novembro, segundo o qual os atos legislativos “entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação”. 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face da lei 

formulário. 

 

III. Enquadramento legal e doutrinário e antecedentes 

 

 Enquadramento legal nacional e antecedentes 

  

A matéria da igualdade de direitos e não discriminação tem densidade e corolários tão vastos que seria 

impossível, para efeitos de elaboração desta nota técnica, identificar e analisar, ainda que muito brevemente, 

toda a legislação que apresente conexão com ela. Assim sendo, limitar-nos-emos a apresentar o enquadramento 

normativo que mais diretamente se relaciona com o tema, começando pela citação do artigo 13.º da Constituição 

da República Portuguesa, segundo o qual: 

 

http://data.dre.pt/eli/lei/134/1999/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/lei/18/2004/p/dre/pt/html
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/86/2005/p/dre/pt/html
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
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“1 - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

2 - Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer 

dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou 

ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.” 

 

Garante, por sua vez, o n.º 1 do artigo 15.º da Constituição aos estrangeiros e apátridas que se encontrem ou 

residam em Portugal o gozo dos direitos e a sujeição aos deveres dos cidadãos portugueses. 

 

Está em causa, na iniciativa legislativa sob análise, a dimensão essencialmente antropológica do princípio da 

igualdade e não discriminação, com exclusão das facetas deste princípio constitucional que se referem ao sexo, 

língua, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social e orientação 

sexual, tratadas noutras zonas do ordenamento jurídico positivo. 

 

Ao nível da legislação ordinária, o enquadramento do tema consiste nos diplomas citados pela proposta de lei, 

que são os seguintes: 

- O Código do Trabalho4; 

- A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas5; 

- O Ilícito de Mera Ordenação Social6; 

- O Código do Procedimento Administrativo; 

- A Lei n.º 3/2011, de 15 de fevereiro (”Proíbe qualquer discriminação no acesso e no exercício do trabalho 

independente e transpõe a Directiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, a Directiva n.º 2000/78/CE, 

do Conselho, de 27 de Novembro, e a Directiva n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 

Julho”);7 

- A Lei n.º 67/98, de 26 de outubro (“Lei da Protecção de Dados Pessoais (transpõe para a ordem jurídica 

portuguesa a Directiva n.º 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa 

à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação 

desses dados)”), retificada pela Declaração de Retificação n.º 22/98, de 28 de novembro, e alterada pela Lei n.º 

103/2015, de 24 de agosto; 

- A Lei n.º 134/99, de 28 de agosto (“Proíbe as discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na 

raça, cor, nacionalidade ou origem étnica”); 

- A Lei n.º 18/2004, de 11 de maio (“Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2000/43/CE, do 

Conselho, de 29 de Junho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 

                                                           
4 Versão consolidada à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

5 Versão consolidada à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

6 Versão consolidada retirada da base de dados DataJuris. 

7 Teve origem na Proposta de Lei n.º 39/XI. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75194475/201703142017/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105630986/201703142020/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
http://viginti.datajuris.pt/pdfs/codigos/rgcord.pdf
https://dre.pt/application/file/a/66047121
https://dre.pt/application/file/a/279688
https://dre.pt/application/file/a/239889
https://dre.pt/application/file/a/210527
https://dre.pt/application/file/a/70084427
https://dre.pt/application/file/a/70084427
https://dre.pt/application/file/a/532477
https://dre.pt/application/file/a/264264
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a4c33526c65485276637939776347777a4f5331595353356b62324d3d&fich=ppl39-XI.doc&Inline=true
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origem racial ou étnica, e tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico para o combate à discriminação 

baseada em motivos de origem racial ou étnica”); 

- O Decreto-Lei n.º 86/2005, de 2 de maio (“Regula o modo de resolução dos conflitos de atribuições emergentes 

da aplicação da Lei n.º 18/2004, de 11 de Maio, que tem por objectivo estabelecer um quadro jurídico de combate 

à discriminação por motivos baseados na origem racial ou étnica”).8 

 

Na perspetiva da discriminação em razão da raça, etnia, cor da pele, nacionalidade e território de origem, os 

mais significativos antecedentes parlamentares são os seguintes: 

- Os Projetos de Lei n.ºs 246/XI (PCP) (“Elimina as discriminações em razão da nacionalidade na atribuição de 

habitação social (Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, que «Cria serviços municipais 

de habitação social»)”), 259/XI (BE) (“Elimina a discriminação em razão da nacionalidade no regime de atribuição 

de habitação social (segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro)”) e 307/XI (PSD) 

(“Alteração ao regime de atribuição das habitações sociais”);9 

- O Projeto de Lei n.º 435/XII (BE) (“Igualdade no acesso a apoios sociais por parte dos imigrantes”).10 

 

No primeiro caso, como se refere nos respetivos pareceres, aos quais estão anexas as correspondentes notas 

técnicas, as iniciativas tinham por finalidade alterar a disposição legal que limitava o acesso a concurso para 

atribuição de habitação social a cidadãos portugueses, considerando-a inconstitucional, por violação dos 

preceitos constitucionais acima citados. O Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de novembro (“Cria serviços municipais 

de habitação social”), cujo n.º 2 do artigo 8.º era visado por essas iniciativas legislativas, mantém-se 

parcialmente em vigor, tendo sido alterado pela Lei n.º 84/77, de 9 de dezembro (“Dá nova redacção ao artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de Novembro, que cria os Serviços Municipais de Habitação”) e pela Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro11 (“Estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação e revoga a 

Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n.os 608/73, de 14 de novembro, e 166/93, de 7 de maio”). 

A alínea b) do artigo 38.º da Lei n.º 81/2014 revogou o Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de novembro, “na parte 

relativa à atribuição de habitações”, criando um novo regime de arrendamento apoiado, que desta feita se aplica 

claramente quer a cidadãos nacionais, quer a cidadãos estrangeiros detentores de título válido de permanência 

no território nacional (veja-se a previsão do artigo 5.º). Sanou-se, assim, a alegada inconstitucionalidade de que 

o Decreto-Lei n.º 797/76, de 6 de novembro, padeceria, desaparecendo a discriminação em razão da 

                                                           
8 Os três últimos diplomas indicados são expressamente revogados pela proposta de lei, por dizerem respeito ao mesmo 

regime jurídico que se institui. 

9 A última das iniciativas referidas seria aprovada por unanimidade na generalidade, mas acabaria por caducar, como as 

restantes, em 9 de junho de 2011. 

10 Rejeitado na votação na generalidade. 

11 Versão consolidada à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

https://dre.pt/application/file/a/534485
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a4c33526c6548527663793977616d77794e44597457456b755a47396a&fich=pjl246-XI.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a4c33526c6548527663793977616d77794e546b7457456b755a47396a&fich=pjl259-XI.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a4c33526c6548527663793977616d777a4d44637457456b755a47396a&fich=pjl307-XI.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c3246795a5868774d546f334e7a67774c336470626d6c7561574e7059585270646d467a4c31684a535339305a58683062334d76634770734e444d314c56684a5353356b62324d3d&fich=pjl435-XII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5447566e4c304e50545338784d6b4e42543152515443394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3246684d7a426a4e4745774c5449344d324d744e44686959793035593255324c5745784d5745355a474d77595751354e7935775a47593d&fich=aa30c4a0-283c-48bc-9ce6-a11a9dc0ad97.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5447566e4c304e50545338784d6b4e42543152515443394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3246684d7a426a4e4745774c5449344d324d744e44686959793035593255324c5745784d5745355a474d77595751354e7935775a47593d&fich=aa30c4a0-283c-48bc-9ce6-a11a9dc0ad97.pdf&Inline=true
https://dre.pt/application/file/a/407388
https://dre.pt/application/file/a/279716
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75228375/201703021646/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75228375/201703021646/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
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nacionalidade dele constante, que constitui uma das formas de discriminação atacadas pela proposta de lei em 

análise. 

 

Também à discriminação em função da nacionalidade e território de origem se referia o Projeto de Lei n.º 

435/XII, que, como se salienta no respetivo parecer e nota técnica, visava alterar diversas disposições legais 

limitadoras do acesso dos imigrantes a diversas prestações sociais. Estavam em causa cinco diplomas, cujas 

normas a modificar, limitando tal acesso aos cidadãos portugueses, eram cirurgicamente identificadas pelos 

autores da iniciativa legislativa: 

- O artigo 6.º da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio12 (“Revoga o rendimento mínimo garantido previsto na Lei n.º 

19-A/96, de 29 de junho, e cria o rendimento social de inserção”);13 

- O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 464/80 de 13 de outubro14 (“Estabelece em novos moldes as condições de 

acesso e de atribuição da pensão social”);15 

- O artigo 7.º da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho16 (“Altera o regime de acesso ao direito e aos tribunais e 

transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/8/CE, do Conselho, de 27 de Janeiro, relativa à 

melhoria do acesso à justiça nos litígios transfronteiriços através do estabelecimento de regras mínimas comuns 

relativas ao apoio judiciário no âmbito desses litígios”);17 

- O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto18 (“Institui o abono de família para crianças e jovens 

e define a protecção na eventualidade de encargos familiares no âmbito do subsistema de protecção familiar”);19 

- O artigo 209.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho (“Aprova o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional”), alterada pelas Leis n.º 29/2012, de 9 de agosto, 56/2015, 

de 23 de junho, e 63/2015, de 30 de junho.20 

                                                           
12 Texto consolidado à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico 

13 Apesar de o projeto de lei ter sido rejeitado, alterações posteriores à Lei n.º 13/2003 viriam a alargar o direito ao rendimento 

social de inserção aos estrangeiros, desde que residentes em território nacional por certo tempo mínimo. 

14 Versão consolidada à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

15 Esta limitação persiste na atual redação do artigo 1.º, pela qual se atribui o direito à pensão social apenas aos cidadãos 

portugueses. 

16 Texto consolidado à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

17 Ao contrário dos que os proponentes do Projeto de Lei n.º 435/XII pretendiam, a redação do n.º 2 deste artigo 7.º continua 

a ser a seguinte: “Aos estrangeiros sem título de residência válido num Estado membro da União Europeia é reconhecido o 

direito a protecção jurídica, na medida em que ele seja atribuído aos Portugueses pelas leis dos respectivos Estados”. 

18 Versão consolidada à data da pesquisa no Diário da República Eletrónico. 

19 O Projeto de Lei n.º 435/XII aditava um n.º 5 a este preceito, com a seguinte redação: “Consideram-se ainda abrangidos 

pelo presente artigo as crianças e jovens que estejam inseridas no sistema de ensino português.” 

20 Pelo Projeto de Lei n.º 453/XII, a redação do n.º 2 deste preceito seria a seguinte: “As taxas devidas pela atribuição e 

renovação de vistos e autorizações de residência são equiparadas às praticadas aos cidadãos nacionais pela aquisição e 

renovação dos cartões de cidadão.” 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.PDF?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764d54424455314e554c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a59573876595449314f4449324f4755744d546b785a4330304f574d344c57466d4d4445745a6d55785a546c6c4d7a5a6d4f5467334c6c424552673d3d&fich=a258268e-191d-49c8-af01-fe1e9e36f987.PDF&Inline=true
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73043686/201703142045/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://www.dre.pt/pdf1s/1996/06/149A01/00020005.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1996/06/149A01/00020005.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/56878880/201703142046/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/66524079/201703142048/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105665375/201703142051/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/635722
https://dre.pt/application/file/a/175251
https://dre.pt/application/file/a/67541954
https://dre.pt/application/file/a/67541954
https://dre.pt/application/file/a/67640060
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 Enquadramento doutrinário/bibliográfico 

 

UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia – Compendium of pratice on non-discrimination/equality 

mainstreaming. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-20607-8. 58 

p. Cota: 12.36- 626/2011 

Resumo: Esta obra oferece orientações sobre o apoio e a implementação de princípios de não-

discriminação/igualdade em razão do género, raça ou origem étnica, deficiência, idade, religião ou crença e 

orientação sexual, e apresenta uma vasta gama de exemplos de práticas de diferentes Estados-Membros. Tem 

como objetivo ajudar os decisores políticos e os gestores de programas, em todos os domínios políticos, a 

implementar esta tendência igualitária não discriminatória em todas as etapas do processo político.  

 

MARTINS, Ana Maria Guerra – Does the treaty of Lisbon really implement equal and non-discriminatory treatment 

of third-country nationals (TCN). In Ensaios sobre o Tratado de Lisboa. Coimbra: Almedina, 2011. ISBN 978-

972-40-4587-0. p. 179-204. Cota: 10.11 - 420/2011 

Resumo: O presente livro integra nove estudos dispersos da autora, tendo como objetivo contribuir para o debate 

sobre o Tratado de Lisboa. Salientamos a Parte III, que trata da implementação do princípio do tratamento igual 

e da não discriminação dos nacionais de terceiros Estados legalmente residentes na União Europeia após o 

Tratado de Lisboa. 

 

MARTINS, Ana Maria Guerra – A igualdade e a não discriminação dos nacionais de estados terceiros 

legalmente residentes na União Europeia: da origem na integração económica ao fundamento na 

dignidade do ser humano. Coimbra: Almedina, 2010. ISBN 978-972-40-4269-5. 624 p. Cota: 12.36 - 593/2010 

Resumo: “Os objetivos, primordialmente, económicos da integração europeia, isto é, a construção do mercado 

comum, levaram a Ordem Jurídica Comunitária a concentrar a aplicação do princípio da igualdade e da não 

discriminação nos nacionais dos Estados-Membros, com exclusão dos nacionais de Estados terceiros em geral. 

O presente estudo procura refletir se existem valores ou princípios que justifiquem a extensão daquele princípio 

aos nacionais de terceiros Estados legalmente residentes no território dos Estados-Membros da União Europeia.” 

[Nota do editor]  

 

ALONSO, Alba – A introdução da interseccionalidade em Portugal: repensar as políticas de igualdade(s). Revista 

crítica de ciências sociais. Coimbra. ISSN 0254-1106. N.º 90 (2010), p. 25-43. Cota: RP- 221 

Resumo: “A literatura mais recente sobre políticas de igualdade tem prestado grande atenção à inserção da 

interseccionalidade nas políticas públicas, especialmente desde que a UE apostou em introduzir a nova agenda 

das desigualdades múltiplas. O artigo aborda as reações de diferentes Estados‑membros a esta nova prioridade 

política europeia e analisa o caso português. Paralelamente, presta atenção às peculiaridades demonstradas pela 
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experiência de Portugal, tais como a aposta nos conselhos de participação ou no desenvolvimento de um modelo 

institucional diferenciado.” [Nota do editor]  

   

VAN DER MEI, Anne Pieter – The outer limits of the prohibition of discrimination on grounds of nationality: a look 

through the lens of union citizenship. Maastricht journal of European and comparative law. Maastricht. 

ISSN 1023-263X. Vol 18, N.º 1-2 (2011), p. 62-85. Cota: RE-226 

Resumo: Neste artigo, a autora analisa os limites exteriores da proibição, pelo direito comunitário, da 

discriminação em razão da nacionalidade. Na primeira parte do artigo, a autora examina a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça sobre o alcance material da proibição em situações transfronteiriças. Demonstra que a mera 

detenção da cidadania da União Europeia e a presença de um elemento transfronteiriço são suficientes para a 

igualdade de tratamento em relação a qualquer direito ou benefício substantivo. O direito à igualdade de 

tratamento, independentemente da nacionalidade, deixou de estar funcionalmente ligado à liberdade de 

circulação, para ser considerado um direito básico da cidadania da União. Na segunda parte desta contribuição, 

a autora analisa a aplicação da proibição de discriminação em razão da nacionalidade em situações internas. A 

cidadania da União e, de um modo mais geral, a legislação da UE, não asseguram a abolição da chamada 

"discriminação inversa". 

 

MUIR, Elise – Enhancing the protection of third-country nationals against discrimination: putting EU anti-

discrimination law to the test. Maastricht journal of European and comparative law. Maastricht. ISSN 

1023-263X. Vol 18, N.º 1-2 (2011), p. 136-156. Cota: RE-226 

Resumo: A não discriminação e a migração constituem dois domínios do direito e da política da UE que evoluíram 

muito desde a entrada em vigor do Tratado de Amesterdão. Ambos são particularmente importantes para os 

nacionais de países terceiros cujo estatuto, mobilidade e integração podem depender muito da legislação da UE 

em matéria de migração e da proibição da discriminação da UE. No entanto, entre estes dois domínios do direito 

da UE existe uma zona cinzenta que continua a ser insuficientemente explorada: constitui um desafio para a 

coerência da legislação da UE em matéria de luta contra a discriminação. O direito da UE deve e pode reforçar 

a proteção dos nacionais de países terceiros cujo estatuto regula contra a discriminação em razão da 

nacionalidade e contra outras formas de discriminação que podem resultar da legislação da UE em matéria de 

migração? 

 

WITTE, Floris de – The end of EU citizenship and the means of non-discrimination. Maastricht journal of 

European and comparative law. Maastricht. ISSN 1023-263X. Vol 18, N.º 1-2 (2011), p. 86-108. Cota: RE-

226 

Resumo: Neste artigo o autor analisa os limites da utilização do princípio da não discriminação enquanto 

instrumento para o desenvolvimento do conceito de cidadania da União. Alega que a cidadania da União não 

pode ser entendida isoladamente das cidadanias nacionais sobre as quais é parasitária, particularmente no que 
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diz respeito aos direitos sociais, sustentados por noções limitadas de solidariedade e de reciprocidade 

generalizada. Ao desenvolver os direitos sociais inerentes ao estatuto de cidadania da União, o Tribunal deve, 

pois, ter em devida conta o modo como os cidadãos migrantes se relacionam com os nacionais do Estado de 

acolhimento. 

 

ROUX, Guillaume – Tolérance et xénophobie en Europe: les "aires culturelles" demeurent-elles pertinentes?. 

Futuribles : analyse et prospective. Paris. ISSN 0337-307X. N.º 395 (juil-août 2013), p. 57-68. Cota: RE-4 

Resumo: Segundo o autor, a Europa enfrenta uma grave crise económica, com graves consequências sociais e, 

como tal, no seio de vários países europeus temos assistido ao surgimento de partidos populistas que têm vindo 

a ganhar seguidores e impacto, e a intensificarem os seus discursos xenófobos. Mas esses discursos estarão em 

consonância com a evolução dos valores e comportamentos dos europeus em termos de tolerância e xenofobia? 

Aparentemente não, pelo menos até 2008, data do último inquérito sobre valores europeus, objeto de análise 

neste artigo. 

O autor começa por nos apresentar uma imagem geográfica de tolerância na Europa. Segundo os seus dados, 

os países do norte da Europa apresentam níveis de tolerância maiores do que os países do sul da Europa. 

Guillaume Roux, em seguida, analisa o comportamento dos europeus em relação a minorias étnicas. 

   

 Enquadramento do tema no plano da União Europeia 

 

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) prevê no seu artigo 10.º um dispositivo de caráter 

transversal, no sentido de incluir o combate à “discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião 

ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual” na definição e execução das diferentes políticas da União. No 

seu artigo 19.º, compreendido na Parte II “Não discriminação e cidadania da União” são explicitados os 

procedimentos aplicáveis para a atuação neste domínio do combate à discriminação. 

 

É com esta base legal que foram adotadas as Diretivas n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho de 2000, 

que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica, e 

n.º 2000/78/CE do Conselho, de 27 de Novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de 

tratamento no emprego e na atividade profissional, ambas iniciativas com vista ao combate à discriminação. 

 

A Diretiva relativa à igualdade racial (2000/43/CE), à qual a proposta de lei em apreço se refere, decorre do 

processo iniciado pela Proposta de Diretiva do Conselho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre 

as pessoas sem distinção de raça ou origem étnica COM(1999)56621, sistematizando-se o texto final da Diretiva 

nos seguintes três capítulos e dezanove artigos: CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS; artigo 1.º Objetivo; artigo 

2.º Conceito de discriminação; artigo 3.º Âmbito; artigo 4.º Requisitos genuínos e determinantes para o exercício 

                                                           
21 Iniciativa sem escrutínio na Assembleia da República. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1488818033510&uri=CELEX:32000L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1488818033510&uri=CELEX:32000L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1488818410864&uri=CELEX:32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1488818410864&uri=CELEX:32000L0078
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1488818033510&uri=CELEX:32000L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:1999:0566:FIN
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de profissão; artigo 5.º Acção positiva; artigo 6.º Requisitos mínimos; CAPÍTULO II - VIAS DE RECURSO E 

EXECUÇÃO; artigo 7.º Defesa dos direitos; artigo 8.º Ónus da prova; artigo 9.º Protecção contra actos de 

retaliação; artigo 10.º Divulgação da informação; artigo 11.º Diálogo social; artigo 12.º Diálogo com as 

organizações não-governamentais; CAPÍTULO III – ÓRGÃOS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE TRATAMENTO; 

Artigo 13.º; CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS; artigo 14.º Cumprimento; artigo 15.º Sanções; artigo 16. º 

Execução; artigo 17.º Relatório; artigo 18.º Entrada em vigor; artigo 19.º Destinatários.  

 

A Diretiva foi publicada em 19 de julho de 2000, entrou em vigor no dia seguinte à publicação e tinha como 

prazo de transposição o dia 19 de julho de 2003.22  

 

De referir que em relação à aplicação desta Diretiva ficou previsto, nos termos do seu artigo 17.º, que a Comissão 

apresentasse a cada cinco anos, a partir de 2005, um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho.  

 

Esse documento consubstancia-se num relatório conjunto sobre a aplicação da Diretiva 2000/43/CE do Conselho, 

de 29 de junho de 2000, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de 

origem racial ou étnica («Diretiva relativa à igualdade racial») e da Diretiva 2000/78/CE, de 27 de novembro de 

2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional 

(«Diretiva relativa à igualdade no emprego»), já que esta obrigatoriedade de reporte periódico está prevista em 

ambas as Diretivas de 2000 relativas ao combate à discriminação.   

 

Neste relatório são analisadas as experiências nacionais em termos de transposição e aplicação das diretivas, 

descrevendo-se as dificuldades que ainda existem na sua implementação, os aspetos comuns de ambas, bem 

como os aspetos específicos de cada uma. O Relatório concluiu pela necessidade da Comissão e dos Estados 

Membros promoverem atividades de sensibilização e de formação para a tomada de consciência dos direitos em 

vigor na União Europeia, bem como de que o “reforço do papel de fiscalização dos organismos nacionais de 

promoção da igualdade pode ser decisivo para assegurar uma implementação mais eficaz de ambas as diretivas 

(…) permitindo-lhes concretizar todo o seu potencial”.23 

                                                           
22 Dispõe o artigo 16.º: “Os Estados-Membros aprovarão as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à presente diretiva até 19 de Julho de 2003 ou podem confiar aos parceiros sociais, a 
pedido conjunto destes, a aplicação da presente diretiva no que se refere às disposições que são do âmbito das convenções 
coletivas. Nesse caso, os Estados-Membros deverão assegurar que, até 19 de Julho de 2003, os parceiros sociais tenham 
introduzido, por acordo, as disposições necessárias, devendo os Estados-Membros tomar as medidas necessárias para 
poderem garantir, a todo o tempo, os resultados impostos pela presente diretiva. Sempre que os Estados-Membros adotarem 
tais medidas, estas deverão incluir uma referência à presente diretiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da 
sua publicação oficial. As modalidades dessa referência serão estabelecidas pelos Estados-Membros.” É possível consultar o 
ponto de situação sobre a transposição para o direito nacional (medidas de transposição nacionais) no seguinte endereço: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32000L0043 
23 A Assembleia da República procedeu ao escrutínio do Relatório, o qual teve origem na iniciativa COM(2014)2, tendo a 
Comissão de Assuntos Constitucionais produzido relatório que integrou Parecer elaborado pela Comissão de Assuntos 
Europeus. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0002&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32000L0043
http://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=6657
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2014&number=2&appLng=PT
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764e454e425253394562324e31625756756447397a535556564c324d305a6d59334d5745774c5455335a544d744e4759334d7931694d574d354c54646b4e444e6d5a4445774d7a64684d7935775a47593d&Fich=c4ff71a0-57e3-4f73-b1c9-7d43fd1037a3.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a793944543030764e454e425253394562324e31625756756447397a535556564c3251784d57497a4e7a41304c545669595449744e446b32597930344e6a6b794c5449324f5449344f544535596d466b4e7935775a47593d&Fich=d11b3704-5ba2-496c-8692-26928919bad7.pdf&Inline=true
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A Comissão Europeia disponibiliza uma página dedicada à temática do combate à discriminação, disponível em 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm 24 

 

 Enquadramento internacional 

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-membros da União Europeia: França e Itália.25 

 

FRANÇA 

 

Em França, de acordo com a informação contida no portal eletrónico Vie Publique, é considerado estrangeiro 

qualquer pessoa que não seja titular da nacionalidade francesa. Os estrangeiros cuja permanência em território 

francês esteja regularizada gozam dos mesmos direitos atribuídos aos cidadãos nacionais, à exceção dos direitos 

políticos, ou seja, dos direitos estritamente relacionados com a cidadania, designadamente o direito de voto e o 

de ser eleito. Contudo, aos cidadãos provenientes da União Europeia, residentes em França, são reconhecidos 

esses direitos políticos. Também se refere que os estrangeiros, com ressalva dos cidadãos da União Europeia, 

não podem ser funcionários. 

 

Os estrangeiros que sejam portadores de título de permanência válido em território francês, gozando dos mesmos 

direitos concedidos aos cidadãos nacionais, beneficiam, assim, do acesso aos mesmos apoios sociais, 

nomeadamente de seguro de saúde, seguro por acidentes de trabalho e doenças profissionais, subsídio de 

desemprego, subsídio por invalidez, velhice e morte, licença de maternidade e paternidade e apoio ao ensino, o 

que está refletido nas disposições concernentes de alguns códigos, como o Code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile, o Code de la sécurité sociale, o Code de la famille et de l'aide sociale e o Code de 

la santé publique. 

 

Por seu turno, o Código da Construção e da Habitação contém, nos seus artigos L441 a L441-2-6 e R441-1 a 

R441-12, exemplo significativo de não discriminação em razão da nacionalidade, ao determinar, em matéria de 

direito a habitação social para as famílias desfavorecidas ou de fracos recursos económicos, que a ela têm acesso 

os cidadãos de nacionalidade francesa e os cidadãos legalmente autorizados a residir em território francês, de 

                                                           
24 Ainda sobre a temática do combate à discriminação, em especial do racismo, releva a atividade e publicações da Agência 
dos Direitos Fundamentais (FRA), nomeadamente os estudos de dezembro de 2013 Racism, discrimination, intolerance and 
extremism: Learning from experiences in Greece and Hungary (não disponível em língua portuguesa) e de dezembro de 2012 
Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality (não disponível em língua portuguesa).  
25 Baseámo-nos, nesta parte da nota técnica, em algumas observações da nota técnica relativa ao Projeto de Lei n.º 435/XII. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/quels-sont-droits-etrangers.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072637&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20130822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100510
http://fra.europa.eu/pt
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/racism-discrimination-intolerance-and-extremism-learning-experiences-greece-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality
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acordo com as condições de permanência definidas por despacho conjunto dos ministros responsáveis pelas 

áreas da administração interna, dos assuntos sociais e da habitação. 

 

Nos termos do n.º 5 dos artigos R362-1 e R371-1 do mesmo Código, o conselho regional para a habitação e o 

conselho departamental para a habitação emitem anualmente, com base em relatório apresentado 

respetivamente pelo prefeito da região e pelo prefeito do departamento, um parecer sobre as políticas 

desenvolvidas respetivamente pela região e pelo departamento tendentes ao alojamento das pessoas 

desfavorecidas e dos imigrantes. Segundo a alínea a) do artigo R361-4, da administração do conselho nacional 

para a habitação fazem parte, entre outros membros, três representantes do ministro dos assuntos sociais, um 

dos quais encarregue de defender os interesses dos imigrantes. 

 

O processo de registo dos pedidos de concessão de habitação social é tramitado de acordo com o Decreto n.º 

2010-431, de 29 de Abril. 

 

ITÁLIA 

 

São vários os apoios sociais em Itália, estando a quase totalidade dos trabalhadores dependentes do setor 

privado, e alguns do setor público, coberta pelo Instituto Nacional de Previdência Social, bem como a maior 

parte dos trabalhadores autónomos. A sua atividade principal consiste na liquidação e pagamento das pensões 

de natureza previdencial e assistencial, onde se incluem subsídios sociais destinados a pessoas que se 

encontrem em condições económicas desfavorecidas e tenham apenas determinados rendimentos previstos na 

lei. Têm direito ao subsídio os cidadãos italianos, comunitários e estrangeiros extracomunitários possuidores de 

“cartão de residência” ou autorização de residência, para imigrantes de longa duração que residam efetiva e 

habitualmente em Itália, por determinado período de tempo mínimo, e não possuam rendimentos de valor 

superior ao estabelecido na lei. 

 

Nos termos do artigo 2.º do Decreto Legislativo n.º 286/1998, de 25 de Julho, ao estrangeiro presente na fronteira 

ou em território do Estado italiano são reconhecidos os direitos fundamentais da pessoa humana previstos nas 

normas de direito interno, nas convenções internacionais em vigor e nos princípios de direito internacional 

geralmente reconhecidos. Os estrangeiros residentes em Itália gozam dos mesmos direitos civis atribuídos aos 

cidadãos nacionais (n.º 2 do referido artigo 2.º). 

 

O artigo 35.º do mesmo diploma estipula que aos cidadãos estrangeiros presentes em território nacional, não 

conformes com as normas relativas ao ingresso e à permanência, são assegurados, nas estruturas públicas e 

convencionadas, os tratamentos ambulatórios e hospitalares urgentes ou em todo o caso essenciais, ainda que 

continuados, por doença e infortúnio, sendo-lhes também aplicados os programas de medicina preventiva de 

salvaguarda da saúde individual e coletiva. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022153761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022153761&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.inps.it/portale/default.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=
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Por seu turno, o artigo 38.º estabelece que os menores estrangeiros presentes no território estão sujeitos à 

escolaridade obrigatória, aos mesmos se aplicando todas as disposições vigentes em matéria de direito à 

educação, acesso aos serviços educativos e participação na vida da comunidade escolar. 

 

Cabe ainda chamar a atenção, no âmbito do mesmo diploma, para o seu artigo 41.º, onde se preveem formas 

de assistência social específicas aos estrangeiros, idênticas às que se destinam aos cidadãos nacionais, 

favorecendo-se, no artigo seguinte, a adoção de medidas de integração social dos imigrantes. 

 

Mais significativos ainda para o tema em questão são os artigos 43.º e 44.º, o primeiro dos quais, sob a epígrafe 

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, tipifica o que constitui comportamento 

discriminatório para tal efeito, dando exemplos de condutas que o configuram. O artigo 44.º, complementando 

o anterior, fala das ações a tomar contra atitudes discriminatórias. 

 

 Organizações internacionais 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

Têm relevância para apreciar o objeto da proposta de lei, como é referido na sua exposição de motivos, os 

seguintes instrumentos escritos de Direito Internacional Público, onde se proclamam os princípios da igualdade 

perante a lei de todos os cidadãos e da proteção contra a discriminação: 

- A Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

- O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos; 

- O Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais; 

- A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 

 

É também importante atentar no programa de ação e nas conclusões da Conferência Mundial contra o Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Conexa. 

 

IV. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria 

 

 Iniciativas legislativas 

 

Consultada a base de dados do processo legislativo e da Atividade Parlamentar (AP) da Assembleia da República, 

não se identificaram, neste momento, quaisquer iniciativas legislativas ou petições pendentes sobre matéria 

idêntica. 

 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_3.htm
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_6.htm
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_4.htm
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_1.htm
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Racismo.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/Racismo.pdf
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V. Consultas e contributos 

 

 Consultas obrigatórias e facultativas 

 

O Presidente da Assembleia da República promoveu, a 22 de fevereiro de 2017, a audição dos órgãos de governo 

próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142.º do Regimento da Assembleia da República, e para 

os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da Constituição, tendo o Governo da Região Autónoma dos Açores remetido 

o respetivo parecer a 7 de março do corrente, e sendo este e os demais pareceres a receber disponibilizados no 

site da Assembleia da República, mais especificamente na página eletrónica da presente iniciativa. 

 

Foi solicitada a 3 de março de 2017 a emissão de pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho 

Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados. Para além disso, no seguimento da proposta do autor 

da iniciativa, sugere-se a audição por escrito das entidades indicadas na exposição de motivos: a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados e o Conselho para as Migrações, podendo ainda ser solicitado o contributo da 

associação SOS Racismo, em função da especificidade do objeto da iniciativa em apreço, bem como à Comissão 

para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, já que a sua composição e competências são diretamente 

alteradas pela proposta de lei em análise.      

 

VI. Apreciação das consequências da aprovação e dos previsíveis encargos com a sua 

aplicação 

 

Em face da informação disponível, não é possível quantificar eventuais encargos resultantes da aprovação da 

presente iniciativa. Para tal seriam necessários dados comparativos entre a legislação vigente e os efeitos 

previsíveis desta proposta de lei, que a visa substituir, como por exemplo quanto às coimas (artigo 16.º da 

Proposta de Lei, artigo 9.º da Lei n.º 134/99, de 28 de agosto e artigo 10.º da Lei n.º 18/2004, de 11 de maio) 

ou quanto ao alargamento da composição e às novas atribuições cometidas à Comissão para a Igualdade e 

Contra a Discriminação Racial (n.º 2 do artigo 7.º e n.º 2 do artigo 8.º da Proposta de Lei, e artigos 5.º e 6.º da 

Lei n.º 134/99, de 28 de agosto). 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41030

