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Precursores dos Documentos sobre Precursores dos Documentos sobre 
Direitos Humanos do SDireitos Humanos do Sééculo XXculo XX

1750 AC 1750 AC -- CCóódigo de Hammurabi, Babildigo de Hammurabi, Babilóóniania
1200 1200 -- 300 AC 300 AC –– Velho TestamentoVelho Testamento
551 551 -- 479 AC 479 AC -- Analects de ConfAnalects de Confúúciocio

40 40 -- 100  100  -- Novo testamentoNovo testamento
644 644 -- 656 656 -- Alcorão (texto original)Alcorão (texto original)

1215 1215 -- Magna Carta, InglaterraMagna Carta, Inglaterra
1400 1400 -- CCóódigo de Nezahualcoyotl, Aztecdigo de Nezahualcoyotl, Aztec
1648 1648 -- Tratado de Westphalia, EuropaTratado de Westphalia, Europa

1689 1689 -- Bill of RightsBill of Rights, Inglaterra, Inglaterra
1776 1776 -- DeclaraDeclaraçção de Independência, EUAão de Independência, EUA

1787 1787 -- ConstituiConstituiçção, EUAão, EUA
1789 1789 -- DeclaraDeclaraçção dos Direitos do Homem e do Cidadão, Franão dos Direitos do Homem e do Cidadão, Françça a 

1791 1791 -- Bill of RightsBill of Rights, EUA, EUA



DeclaraDeclaraçção Universalão Universal
dos Direitos do Homemdos Direitos do Homem

10 Dez 194810 Dez 1948
Documento traduzido no Documento traduzido no 

maior nmaior núúmero de lmero de líínguas e nguas e 
dialectos (365)dialectos (365)

30 Artigos30 Artigos
Publicada no DiPublicada no Diáário da rio da 

RepRepúública, I Sblica, I Séérie A, n.rie A, n.ºº
57/78, de 9 de Mar57/78, de 9 de Marçço de o de 
1978 1978 



Direitos HumanosDireitos Humanos

11ªª gerageraççãoão
Direitos Civis e PolDireitos Civis e Polííticosticos

Liberdade de expressãoLiberdade de expressão
Direito a um julgamento justoDireito a um julgamento justo
Liberdade religiosaLiberdade religiosa
Direito de votoDireito de voto
entre outrosentre outros



Direitos HumanosDireitos Humanos

22ªª gerageraççãoão
Direitos Sociais, EconDireitos Sociais, Econóómicos e Sociaismicos e Sociais

Direito ao trabalhoDireito ao trabalho
Direito Direito àà habitahabitaççãoão
Direito Direito àà sasaúúdede
Direito Direito àà seguransegurançça sociala social
entre outrosentre outros



Direitos HumanosDireitos Humanos

33ªª gerageraççãoão
Direitos de Desenvolvimento e AmbienteDireitos de Desenvolvimento e Ambiente

Direitos colectivos e de grupo Direitos colectivos e de grupo 
Direito Direito àà autodeterminaautodeterminaççãoão
Direito ao desenvolvimento econDireito ao desenvolvimento econóómico e social mico e social 
Direito a um ambiente saudDireito a um ambiente saudáável vel 
Direito aos recursos naturaisDireito aos recursos naturais
entre outros entre outros 



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 1.Artigo 1.ºº
Todos os seres humanos Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. dignidade e em direitos. 



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 19.Artigo 19.ºº
Todo o indivTodo o indivííduo tem direito duo tem direito àà liberdade liberdade 
de opinião e de expressão, o que implica o de opinião e de expressão, o que implica o 
direito de não ser inquietado pelas suas direito de não ser inquietado pelas suas 
opiniões e o de procurar, receber e opiniões e o de procurar, receber e 
difundir, sem consideradifundir, sem consideraçção de fronteiras, ão de fronteiras, 
informainformaçções e ideias por qualquer meio de ões e ideias por qualquer meio de 
expressão. expressão. 



liberdade de expressão

A liberdade de expressão é um direito humano 
fundamental e é um pré-requisito para a fruição 
de todos os direitos humanos. 
Quando é suprimida seguem-se as violações dos 
outros direitos humanos. 
É condição para:

A liberdade de desenvolvimento e discussão de ideias;
A autonomia e a realização do indivíduo;
A efectiva participação na vida política de uma 

sociedade democrática.



Kofi Annan, UN Secretary General

‘And of course, the information society’s very life 
blood is freedom. 
It is freedom that enables citizens everywhere to 
benefit from knowledge, journalists to do their 
essential work, and citizens to hold government 
accountable. 
Without openness, without the right to seek, 
receive and impart information and ideas through 
any media and regardless of frontiers, the 
information revolution will stall, and the 
information society we hope to build will be 
stillborn.’





ChinaChina
Coreia do Coreia do 
Norte Norte 
VietnameVietname





Censura governamental na China

Yahoo! forneceu às autoridades chinesa 
informação privada e confidencial acerca dos 
seus utilizadores que incluía dados pessoais, 
usados para condenar pelo menos dois 
indivíduos 
Microsoft foi acusada de fechar um blog com 
base num pedido informal do governo
Google lançou uma versão censurada do seu 
motor de pesquisa internacional na China





Repressão na InternetRepressão na Internet

CibercafCibercaféés são fechadoss são fechados
Computadores confiscadosComputadores confiscados
Salas de conversaSalas de conversaçção monitorizadas ão monitorizadas 
BlogsBlogs apagadosapagados
Os sOs síítios são bloqueados ou fortemente tios são bloqueados ou fortemente 
censuradoscensurados
Os motores de buscas são restringidosOs motores de buscas são restringidos
As notAs notíícias estrangeiras são proibidascias estrangeiras são proibidas
Os dissidentes são presos por expressarem Os dissidentes são presos por expressarem 
pacificamente as suas opiniões na internet pacificamente as suas opiniões na internet 



TheThe Internet Governance Internet Governance ForumForum

Criado pela CMSI/WSIS Genebra/TunisCriado pela CMSI/WSIS Genebra/Tunis

Atenas, GrAtenas, Grééciacia

30 Out a 2 Nov 200630 Out a 2 Nov 2006

http://www.intgovforum.orghttp://www.intgovforum.org



TheThe Internet Governance Internet Governance ForumForum

OPENNESSOPENNESS
Freedom of expression and free flow of Freedom of expression and free flow of 
information, ideas and knowledgeinformation, ideas and knowledge
SECURITYSECURITY
Creating trust and confidence through Creating trust and confidence through 
collaborationcollaboration
DIVERSITYDIVERSITY
Promoting multilingualism and local contentPromoting multilingualism and local content
ACCESSACCESS
Internet connectivity: Policy and costInternet connectivity: Policy and cost

http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme_Openess.php
http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme_Security.php
http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme_Diversity.php
http://www.intgovforum.org/Description_of_Theme_Access.php


I believe the Internet should be a force for I believe the Internet should be a force for 
political freedom, not repression. People have political freedom, not repression. People have 
the right to seek and receive information and to the right to seek and receive information and to 
express their peaceful beliefs online without fear express their peaceful beliefs online without fear 
or interference. or interference. 
I call on governments to stop the unwarranted I call on governments to stop the unwarranted 
restriction of freedom of expression on the restriction of freedom of expression on the 
Internet Internet –– and on companies to stop helping and on companies to stop helping 
them do it. them do it. 

http://http://irrepressible.infoirrepressible.info/pledge/pledge



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 27.Artigo 27.ºº
2. Todos têm direito 2. Todos têm direito àà protecprotecçção ão 
dos interesses morais e materiais dos interesses morais e materiais 
ligados a qualquer produligados a qualquer produçção ão 
cientcientíífica, literfica, literáária ou artria ou artíística da stica da 
sua autoria.sua autoria.



Procura de equilProcura de equilííbriobrio

Direito de acesso Direito de acesso àà
informainformaçção

Direitos de autor e Direitos de autor e 
direitos conexosão direitos conexos

Um dos paradoxos da Um dos paradoxos da 
Sociedade da InformaSociedade da Informaççãoão

Creative Commons
Modelo de negócio 



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 29.Artigo 29.ºº
1. O indiv1. O indivííduo tem deveres para duo tem deveres para 
com a comunidade, fora da qual com a comunidade, fora da qual 
não não éé posspossíível o livre e pleno vel o livre e pleno 
desenvolvimento da sua desenvolvimento da sua 
personalidade.personalidade.



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 29.Artigo 29.ºº
2. No exerc2. No exercíício destes direitos e no gozo destas cio destes direitos e no gozo destas 
liberdades ninguliberdades ninguéém estm estáá sujeito senão sujeito senão ààs s 
limitalimitaçções estabelecidas pela lei com vista ões estabelecidas pela lei com vista 
exclusivamente a promover o reconhecimento e exclusivamente a promover o reconhecimento e 
o respeito dos direitos e liberdades dos outros e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e 
a fim de satisfazer as justas exigências da moral, a fim de satisfazer as justas exigências da moral, 
da ordem pda ordem púública e do bemblica e do bem--estar numa estar numa 
sociedade democrsociedade democráática. tica. 



DeclaraDeclaraçção Universal dos Direitos do Homemão Universal dos Direitos do Homem

Artigo 29.Artigo 29.ºº
2. No exerc2. No exercíício destes direitos e no gozo destas cio destes direitos e no gozo destas 

liberdades ninguliberdades ninguéém estm estáá sujeito senão sujeito senão ààs s 
limitalimitaçções estabelecidas pela leiões estabelecidas pela lei

com vista exclusivamente com vista exclusivamente 
a promover o reconhecimento e o respeito dos a promover o reconhecimento e o respeito dos 
direitos e liberdades dos outros e direitos e liberdades dos outros e 
a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da 
ordem pordem púública e do bemblica e do bem--estar numa sociedade estar numa sociedade 
democrdemocráática. tica. 



Abusos da liberdade de expressãoAbusos da liberdade de expressão

Abuso da identidadeAbuso da identidade
ConteConteúúdos nocivosdos nocivos
FraudeFraude
Roubo de identidadeRoubo de identidade
SpamSpam
VVíírusrus
entre outrosentre outros
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