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O objectivo desta sessão é duplo:
1- Discutir a relação entre Direitos Humanos (DH) e Meio Ambiente
2- Explorar o potencial de utilização da legislação internacional em matéria 
dos direitos humanos para obrigar os governos a lidar com as alterações 
ambientais:

Os direitos à vida, à vida privada ou à propriedade podem ser úteis 
em casos ambientais?
Deveria o direito internacional promover a democratização do 
processo de tomada de decisão ambiental?
Existe ou deveria haver um direito humano  ao meio ambiente 
sadio?

Porquê Direitos Humanos e 
Meio Ambiente? 



1972 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano (ou Declaração de Estocolmo):

O homem tem o direito fundamental à liberdade, igualdade e 
condições de vida adequadas, num ambiente de qualidade que 
permite uma vida de dignidade e bem-estar, e tem a 
responsabilidade solene de proteger e melhorar o ambiente 
para as gerações presentes e futuras (Princípio 1).

1990 A necessidade de garantir um ambiente saudável para o 
bem-estar dos indivíduos, U.N. Doc. A / Res45 / 94

Todos os indivíduos têm o direito de viver em um ambiente 
adequado ao seu bem-estar

A relação entre os direitos humanos 
e o meio ambiente



1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (United Nations Conference on Environment
and Development UNCED)  (Rio de Janeiro)
Grandes esperanças foram levantadas para a conferência, mas a 
Declaração UNCED apenas afirmou que

Os seres humanos são fundamentais para o «desenvolvimento 
sustentável» e «têm direito a uma vida saudável e produtiva em 
harmonia com a natureza» (Princípios 1 e 10)

Essa mudança causou um debate considerável porque impôs, em 
certa medida, o domínio do princípio (ou o objectivo do) 
desenvolvimento sustentável. Esse domínio de um objectivo
semelhante a um guarda-chuva, que inclui todos os tipos de 
aspectos, desde a sustentabilidade económica e social até a 
sustentabilidade cultural e ecológica, pode ser difícil de combinar 
com uma abordagem rígida de direitos.

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



PIDCP de 1966 e PIDESC de 1966 são mais ou menos silenciosos 
sobre preocupações ambientais (como foi em 1948 a DUDH)
Arte. 12 O PIDESC exige a “melhoria de todos os aspectos da higiene 
ambiental e industrial”

Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950 e a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos de 1969 não os mencionam
Explicação simples - consciência ambiental é de uma data posterior

1981 A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos protege tanto 
os direitos dos povos ao “melhor padrão de saúde atingível” (Art. 16) 
quanto seu direito a um “ambiente geral satisfatório e favorável ao seu 
desenvolvimento” (Art. 24)

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



1988 Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos em Matéria de Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de San Salvador) Artigo 11º

Todos devem ter o direito de viver em um ambiente saudável e ter 
acesso a serviços públicos básicos.
Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e 
melhoria do meio ambiente.

(Nota: Nenhuma petição individual é possível no Art. 11º)

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



Convenção de 1989 sobre os Direitos da Criança tem referências 
ao meio ambiente Artigo 29º e) e no nº 2 do artigo 24ºc)

2. Os Estados Partes deverão assegurar a plena implementação 
deste direito [o direito ao mais alto padrão possível de saúde] e, 
em particular, tomarão as medidas apropriadas para:
(c) Combater doenças e desnutrição, inclusive no âmbito da 
atenção primária à saúde, por meio, inter alia, da aplicação de 
tecnologia prontamente disponível e do fornecimento de 
alimentos nutritivos e água potável limpa, levando em 
consideração os perigos e riscos de poluição ambiental;

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



1998 Os Estados Partes da Comissão Económica da ONU para a Europa 
produziram um acordo histórico para promover os direitos processuais em matéria 
ambiental. 

Convenção sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Tomada de 
Decisões e Acesso à Justiça em Questões Ambientais (Convenção de Aarhus) 
afirma em seu preâmbulo:

cada pessoa tem o direito de viver em um ambiente adequado ao seu bem-estar e ao 
dever, tanto individualmente quanto em associação com os outros, de proteger e 
melhorar o meio ambiente para o benefício das gerações presentes e futuras.

Direito de acesso à informação (Art. 4; Art. 5)
Direito à Participação Pública na Tomada de Decisões (Art. 6, Art.7; Art. 8))
Direito de acesso à justiça (art. 9)

Requer seus 47 estados-partes da Europa e da Ásia Central para proteger o meio 
ambiente

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



2000/2009 Carta Europeia dos Direitos Fundamentais da UE 

As preocupações ambientais são tidas em conta no Capítulo IV, que se refere aos 
direitos de solidariedade, mas a redacção do artigo 37.º não é realmente baseada 
em direitos:

Proteção ambiental

Um elevado nível de protecção ambiental e a melhoria da qualidade do ambiente 
devem ser integrados em todas as políticas da União e asseguradas de acordo 
com o princípio do desenvolvimento sustentável.

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



Declaração da ONU de 2007 sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

Artigo 29º:

1.Os povos indígenas têm direito à conservação e protecção do meio ambiente e 
da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e recursos. Os Estados 
estabelecerão e implementarão programas de assistência aos povos indígenas 
para tal conservação e proteção, sem discriminação.

2. Os Estados adoptarão medidas efectivas para assegurar que não haja 
armazenamento ou descarte de materiais perigosos nas terras e territórios dos 
povos indígenas sem o seu consentimento livre, prévio e informado.

3. Os Estados também deverão adoptar medidas efectivas para assegurar, 
quando necessário, que os programas de monitoramento, manutenção e 
restauração da saúde dos povos indígenas, conforme desenvolvidos e 
implementados pelos povos afectados por tais materiais, sejam devidamente 
implementados.

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



Convenção de 2008 sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Risco ambiental

Artigo 11 - Situações de risco e emergências humanitárias

Os Estados Partes deverão adotar, em conformidade com suas obrigações 
previstas no Direito Internacional, incluindo o Direito Internacional Humanitário e 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos, todas as medidas necessárias para 
garantir a proteção e segurança das pessoas com deficiência em situações de 
risco, incluindo situações de conflito armado, emergências humanitárias. e a 
ocorrência de desastres naturais.

O meio ambiente nos tratados dos 
direitos humanos e noutros 

instrumentos legais



• Constituições nacionais incluem direitos ambientais explícitos desde 1972

Constituição da Índia: Artigo 48A

O Estado deve esforçar-se por proteger e melhorar o ambiente e salvaguardar as florestas e 

a vida selvagem do país.

Constituição da Finlândia: Secção 20

A natureza e sua biodiversidade, o meio ambiente e o património nacional são de 

responsabilidade de todos. As autoridades públicas procurarão garantir a todos o direito a um 

meio ambiente saudável e a todos a possibilidade de influenciar as decisões que dizem 

respeito ao seu próprio meio ambiente.

Constituição do Brasil: Artigo 225

Toda pessoa tem direito a um ambiente ecologicamente correto, que seja um bem de uso 

comum e essencial para uma qualidade de vida saudável, e tanto o governo quanto a 

comunidade terão o dever de defendê-la e preservá-la para as gerações presentes e futuras.

Constituição da República da África do Sul: Artigo 24

Direito a um meio ambiente que não seja prejudicial à sua saúde e bem-estar e que tenha um 

meio ambiente protegido, em benefício das gerações presentes e futuras, por meio de 

medidas legislativas razoáveis e outras medidas para prevenir a poluição e a degradação 

ecológica; promover a conservação; e assegurar um desenvolvimento ecologicamente 

sustentável e usar os recursos naturais, promovendo o desenvolvimento económico e social 

justificável.

O Meio Ambiente nas 
Constituições Nacionais



Direitos Civis e Políticos
dar aos indivíduos afectados o acesso a informações ambientais, recursos judiciais e 
processos políticos (“greening dos direitos dos direitos humanos”)

Direitos Económicos e Sociais
direito a um ambiente decente, saudável e sadio, que conceda status comparável a 
outros direitos sociais e económicos, como desenvolvimento e prioridade em relação 
a objectivos não baseados em direitos;

Direito Colectivo ou Solidário
tratar a qualidade ambiental como um direito colectivo ou solidário, dando às 
comunidades ("povos") em vez de aos indivíduos o direito de determinar como seu 
meio ambiente e recursos naturais devem ser protegidos e geridos.

Relação Direitos Humanos e 
Meio Ambiente 3 perspectivas:



Usando direitos existentes em tratados, em particular:

-direito à vida
-direito à vida privada
-direito à propriedade
-acesso à justiça
PIDCP; Convenção Europeia de Direitos Humanos e Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos

O valor da proteção ambiental através de outros direitos humanos enfoca a atenção 
em detrimento de importantes valores protegidos internacionais contra danos 
ambientais não controlados.

O direito à vida, o direito ao respeito pela vida privada e à propriedade implica mais 
do que uma simples proibição da interferência do governo, mas o mais importante é 
que eles também exigem um dever positivo dos Estados de tomar as medidas 
apropriadas para garantir esses direitos.

Greening dos direitos humanos



 Jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem

Mostra em particular como o direito à vida privada ou o direito à vida pode ser 
usado para obrigar os governos a regular os riscos ambientais, aplicar as leis 
ambientais ou divulgar informações ambientais.

Quando o fracasso da ação ou inacção do governo é uma fonte importante de 
dano ambiental, os direitos humanos, tanto em nível nacional quanto 
internacional, tem um potencial significativo para sanar deficiências na 
regulamentação e na execução.

Lopez Ostra v Espanha (1994); Guerra v Italy (1998); McGinley e Egan v UK 
(1998); Fadeyeva v Russia (2005); Oneryildiz v Turkey (2004); Taskin v Turkey
(2006); Tatar v Romania (2009)

Greening dos direitos humanos



Casos perante a Comissão Interamericana e o Tribunal Interamericano de 
Direitos Humanos - Protegendo modos de vida tradicionais

Yanomami v Brasil (1985) Comissão Interamericana

-O Estado foi responsável por não tomar medidas oportunas e efectivas para 
proteger os direitos humanos dos Yanomamis. Este fracasso levou a alterações no 
bem-estar da comunidade e violações do direito à vida, liberdade, segurança, 
residência e movimento, e a preservação da saúde e do bem-estar.

-O direito internacional reconhece o direito dos grupos indígenas à proteção 
especial para o uso de sua língua, sua religião e, em geral, todos os elementos 
essenciais para a preservação de sua identidade cultural.

Qualidade Ambiental como 
Direito Colectivo ou Solidário



Casos perante a Comissão Interamericana e o Tribunal Interamericano de 
Direitos Humanos - Protegendo modos de vida tradicionais

Comunidade indígena maia do distrito de Toledo v Belize (2004) Comissão 
Interamericana

As actividades de desenvolvimento devem ser acompanhadas de medidas 
apropriadas e efectivas para assegurar que elas não prossigam às custas dos 
direitos fundamentais das pessoas que possam ser particularmente e 
negativamente afectadas, incluindo as comunidades indígenas e o meio ambiente de 
que dependem para seu bem físico, cultural e espiritual. 

Qualidade Ambiental como 
Direito Colectivo ou Solidário



 Casos perante o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e o Tribunal da CEDEAO - Proteger os modos 

tradicionais de vida

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos contra República do Quénia (2012)

• Medidas provisórias foram concedidas para proteger a comunidade Ogiek que vive na Floresta Mau.

Centro de Ação de Direitos Sociais e Económicos (SERAC) e Centro de Direitos Económicos e Sociais (CESR) v 

Nigéria (2002)

• A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos o governo nigeriano violou, entre outros direitos, o direito à 

saúde, o direito de dispor de riqueza e recursos naturais, o direito a um ambiente limpo e direitos familiares, devido ao 

facto de que ele tolerou e facilitou as operações das empresas petrolíferas em Ogoniland.

• A Comissão instou o governo da Nigéria a "garantir a proteção da saúde e do sustento ambiental do povo de 

Ogoniland".

• A Comissão destacou que a Nigéria deveria garantir "compensação adequada às vítimas de violações dos direitos 

humanos, incluindo ajuda humanitária e assistência às vítimas de ataques patrocinados pelo governo e uma limpeza 

abrangente das terras e rios danificados pelas operações petrolíferas".

• A Comissão alegou que o governo deveria tomar medidas positivas para parar e reverter a degradação ambiental.

Qualidade Ambiental como 
Direito Colectivo ou Solidário



Criação de um direito ambiental substantivo envolvendo a promoção de um certo 

desenvolvimento de qualidade ambiental:

-Princípio 1 de 1972 Declaração de Estocolmo - criou um direito humano individual deste tipo

- Artigo 24 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos - o conceito é empregado de 

uma forma igualmente ampla e autónoma e aparece apenas como direito colectivo (“Todos os 

povos têm direito a um ambiente geralmente satisfatório e favorável ao seu desenvolvimento”)

Direito a um ambiente 
decente, saudável ou sadio?



 Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção da Discriminação e Proteção às 

Minorias em 1994 propôs uma Declaração de Princípios sobre Direitos Humanos e Meio 

Ambiente

Em geral, proclamava que

“Todas as pessoas [têm direito a] um ambiente seguro, saudável e ecologicamente correto 

[e] para um ambiente adequado para atender equitativamente às necessidades das 

gerações presentes e que não prejudique os direitos das gerações futuras de atender 

equitativamente as suas necessidades”

A conclusão fundamental do relator especial foi de que houve

“Uma mudança da lei ambiental para o direito a um ambiente saudável e decente”

Comissão de Direitos Humanos da ONU e Estados

geralmente não eram favoráveis a essa abordagem

Direito a um ambiente 
decente, saudável ou sadio?



 A consolidação da relação entre os direitos humanos e o meio ambiente foi reconhecida pelo

Prof. Knox - Conselho de Direitos Humanos nomeado Relator Independente sobre Direitos 

Humanos e Meio Ambiente

 No seu relatório preliminar, ele reconheceu que um novo direito a um ambiente sadio não foi 

proclamado internacionalmente, mas que alguns aspectos fundamentais da relação entre as 

duas areas são agora

“Firmemente estabelecidas” (Doc. U. A / HRC / 22/43 24 de dezembro de 2012)

 Publicação 16 Princípios de enquadramento dos direitos humanos e ambiente (2018)

Isso inclui obrigações substanciais dos Estados de adotar medidas legais e institucionais contra 

danos ambientais que interfiram no gozo dos direitos humanos (incluindo grupos vulneráveis da 

população em particular) e suas correspondentes obrigações processuais (fornecer informações, 

facilitar a participação do público e mecanismos de reparação).

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=Yi9XfXhQoeE

Direito a um ambiente 
decente, saudável ou sadio?



Estados Insulares a desaparecerem:

https://www.youtube.com/watch?v=qwkw2aVohnQ

Discussão:

1. Qual é a problemática do filme?
2. Pode-se visualizar/extrair a relação entre os direitos humanos e o meio 
ambiente?
3. Quais são os direitos humanos que podem estar implicados no filme que 
acabou de ver?

Artigo relação Direitos Humanos e Meio Ambiente

https://www.ritimo.org/Direito-Humano-ao-Meio-Ambiente

Direitos humanos e meio 
ambiente: um debate contínuo

https://www.youtube.com/watch?v=qwkw2aVohnQ
https://www.ritimo.org/Direito-Humano-ao-Meio-Ambiente


Direitos humanos e meio 
ambiente: um debate contínuo

Fonte: Maldives Submission under Resolution Human Rights Council 7/23 (2008), [Online] Available from: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/Maldives_Submission.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/Maldives_Submission.pdf


Obrigada pela vossa atenção 
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