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3.1. Introdução 
Embora a legislação europeia antidiscriminação proíba a discriminação directa 
e indirecta, esta proibição abrange, no entanto, apenas determinados contextos. Na 
UE, a legislação antidiscriminação foi introduzida para facilitar o funcionamento do 
mercado interno e, como tal, cingiu-se ao domínio do emprego. Com a introdução, 
em 2000, da Directiva relativa à igualdade racial, o âmbito de aplicação daquela 
legislação foi alargado, passando a incluir o acesso a bens e serviços, bem como 
o acesso ao sistema público de segurança social, na premissa de que, para garantir 
a igualdade de tratamento no emprego, se impunha também assegurar a igualda-
de noutras áreas, susceptíveis de terem impacto no emprego. A Directiva relativa 
à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no acesso a bens e serviços 
foi, então, introduzida para alargar o âmbito da igualdade entre homens e mulheres 
no acesso a bens e serviços. Contudo, a Directiva relativa à igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres no emprego, de 2000, que proíbe a discriminação com 
base na orientação sexual, numa deficiência, na religião ou nas convicções, aplica-
-se unicamente no contexto do emprego. Como se viu no Capítulo 1.1.2, o alarga-
mento da protecção destas características ao contexto do acesso a bens e serviços, 
bem como ao sistema de segurança social está presentemente a ser considerado 
pelos órgãos legislativos. 

Em contrapartida, o artigo 14.º da CEDH prevê a igualdade no gozo dos direitos 
substantivos garantidos pela CEDH. Além disso, o Protocolo 12 à CEDH, que entrou 
em vigor em 2005, alarga o âmbito da proibição de discriminação de modo a cobrir 
qualquer direito garantido a nível nacional, mesmo quando tal não recaia no âmbito 
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de um direito previsto na CEDH. Todavia, o Protocolo foi subscrito por apenas 17 dos 
47 países membros do CdE, entre os quais seis Estados-Membros da UE. Significa 
isto que entre os Estados-Membros da UE existem diferentes níveis de obrigações 
perante a legislação europeia antidiscriminação. 

O presente capítulo vai definir o âmbito de aplicação da legislação europeia an-
tidiscriminação. Começa com uma apresentação geral do âmbito de aplicação do 
artigo 14.º e do Protocolo 12 da CEDH bem como do método adoptado pelo TEDH 
para determinar o seu campo de aplicação. Analisam-se em seguida determinados 
domínios substantivos abrangidos pelas directivas antidiscriminação, com a indica-
ção de quando os mesmos correspondem a um domínio igualmente abrangido pelo 
artigo 14.º. Por último, apresenta-se uma panorâmica dos domínios em que a CEDH 
se aplica para além dos contextos específicos do direito comunitário, como no do-
mínio da execução da lei e da “esfera pessoal”. 

3.2.  Quem goza de protecção ao abrigo da 
legislação europeia antidiscriminação?

Há um ponto prévio a assinalar no que se refere aos beneficiários de protecção 
a coberto da legislação da UE e da CEDH. A CEDH garante protecção a todos quantos 
se encontram sob a jurisdição de um país membro, quer sejam cidadãos ou não, 
e mesmo para além do território nacional, nas zonas sob controlo efectivo desse 
Estado (como sejam territórios ocupados).82 Em contrapartida, a protecção ao abrigo 
da legislação da UE tem um âmbito mais limitado. No direito comunitário, a proi-
bição de discriminação em razão da nacionalidade aplica-se no contexto da livre 
circulação de pessoas e diz respeito apenas a cidadãos dos Estados-Membros da UE. 
Além disso, as directivas antidiscriminação prevêem várias exclusões do seu âmbito 
de aplicação relativas a nacionais de países terceiros (NPT). Um NPT é um indivíduo 
que é cidadão de um Estado que não integra a UE. 

As directivas antidiscriminação excluem expressamente do seu âmbito de aplicação 
a discriminação em razão da nacionalidade, que é objecto da Directiva relativa à li-
vre circulação.83 Nos termos desta última, apenas os cidadãos dos Estados-Membros 
da UE têm o direito de entrada e residência noutros Estados-Membros da UE. Após 

82 TEDH, Loizidou c. Turquia (N.º 15318/89), 18 de Dezembro de 1996.

83  Directiva 2004/38/CE relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União e dos 
membros das suas famílias no território dos Estados-Membros, JO L 158, 30 de Abril de 2004, p. 77.
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um período de cinco anos de residência legal noutro Estado-Membro da UE, um 
cidadão da UE passa a ter direito ao estatuto de residente permanente, que lhe con-
fere direitos equivalentes aos da categoria de “trabalhador”. Isto não significa, ob-
viamente, que os nacionais de outros Estados-Membros não estão protegidos pelas 
directivas antidiscriminação. Um homossexual alemão despedido do seu emprego 
na Grécia devido à sua orientação sexual, por exemplo, pode contar com a protec-
ção concedida ao abrigo da Directiva relativa à igualdade no emprego. O que signi-
fica, simplesmente, é que, ao apresentar uma queixa por discriminação com base 
na nacionalidade, a vítima terá de tentar remetê-la para o domínio da discrimina-
ção em razão da origem racial ou étnica, ou contar com a protecção da Directiva 
relativa à livre circulação.

Tanto a Directiva relativa à igualdade racial como a Directiva relativa à igualdade 
no emprego estabelecem que não criam qualquer direito à igualdade de trata-
mento para nacionais de países terceiros (NPT) em relação às condições de entrada 
e residência. A Directiva relativa à igualdade no emprego dispõe ainda que não 
cria qualquer direito à igualdade de tratamento para os NPT em relação ao aces-
so ao emprego e à actividade profissional. Na Directiva relativa à igualdade racial, 
declara-se que esta não cobre “qualquer tratamento que decorra do estatuto jurí-
dico dos nacionais de países terceiros”. Contudo, não parece que isto permita aos 
Estados-Membros excluir totalmente de protecção os NPT, uma vez que no preâm-
bulo se afirma que os NPT serão protegidos pela directiva, excepto no que respeita 
ao acesso ao emprego. A Directiva relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres (reformula-
ção) e a Directiva relativa à igualdade de tratamento entre homens e mulheres no 
acesso a bens e serviços não excluem da sua protecção os NPT.

Contudo, os NPT gozam do direito à igualdade de tratamento em, regra geral, as 
mesmas áreas que são abrangidas pelas directivas antidiscriminação nos casos em 
que possuem o estatuto de “residentes de longa duração”, nos termos da Directiva 
relativa aos nacionais de países terceiros (que exige, entre outras condições, um pe-
ríodo de residência legal de cinco anos).84 Além disso, a Directiva relativa ao reagru-
pamento familiar permite que um NPT com residência legal num Estado-Membro 
requeira, em certas condições, a entrada dos seus familiares nesse Estado-Membro, 
a fim de se reunificarem.85

84  Directiva 2003/109/CE relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa 
duração, JO L 16, 23 de Janeiro de 2004, p. 44.

85  Directiva 2003/86/CE relativa ao direito ao reagrupamento familiar, JO L 251, 3 de Outubro de 2003, 
p. 12.
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Naturalmente que estas regras ao abrigo da legislação da UE não impedem 
os Estados-Membros de introduzir no seu direito interno condições mais favoráveis. 
Além disso, como se verá no Capítulo 4.7, a jurisprudência da CEDH mostra que, em-
bora um Estado possa considerar que a situação de um nacional e a de um não na-
cional não são comparáveis (e considerar permissível que sejam tratados de forma 
diferente em certas circunstâncias), em princípio, todos os direitos consignados na 
CEDH devem ser garantidos em condições de igualdade a todas as pessoas por eles 
abrangidas. Nesse sentido, a CEDH impõe aos países signatários obrigações em re-
lação aos NPT que, nalguns domínios, vão além das exigências da legislação da UE. 

3.3.  Âmbito de aplicação da Convenção 
Europeia: Artigo 14.º e Protocolo n.º 12

3.3.1.  Natureza da proibição de discriminação 
estabelecida na Convenção

O artigo 14.º garante a igualdade no “gozo dos direitos e liberdades” previstos na 
CEDH. O TEDH, por conseguinte, não é competente para se pronunciar sobre queixas 
de discriminação, a menos que recaiam no âmbito de um dos direitos protegidos 
pela CEDH. 

Sempre que o TEDH analisa uma alegada violação do artigo 14.º, fá-lo em 
conjugação com um direito substantivo. Os requerentes alegam frequentemente 
a violação de um direito substantivo e, além disso, a violação de um direito subs-
tantivo em conjugação com o artigo 14.º. Isto é, alegam que a violação dos seus 
direitos, além de não cumprir com as normas exigidas por força do direito subs-
tantivo, é discriminatória também pelo facto de as pessoas que se encontram em 
situação comparável não terem sido sujeitas a igual desvantagem. Como se verá no 
Capítulo 4, é frequente o TEDH, nos casos em que conclui pela violação de um direi-
to substantivo, não se pronunciar quanto à queixa por discriminação, sempre que 
entenda que a mesma implicaria a análise de uma queixa essencialmente idêntica. 

A presente secção contém, em primeiro lugar, uma breve descrição dos direitos 
garantidos pela CEDH, e, em seguida, uma explicação de como o TEDH tem interpre-
tado o âmbito de aplicação da CEDH para efeitos de aplicação do artigo 14.º. 
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3.3.1.1. Direitos abrangidos pela Convenção

Uma vez que o artigo 14.º se prende inteiramente com a discriminação baseada 
num dos direitos substantivos garantidos pela CEDH, necessário se torna compre-
ender quais esses direitos abrangidos pela Convenção. A CEDH contém uma lista de 
direitos, na sua maioria caracterizados como “civis e políticos”; contudo, também 
protege determinados direitos “económicos e sociais”. 

Os direitos substantivos reconhecidos pela CEDH têm um alcance excepcionalmente 
vasto: abrangem, por exemplo, o direito à vida, o direito ao respeito pela vida fami-
liar e privada, e a liberdade de pensamento, consciência e religião. 

Sempre que um problema de discriminação incida num domínio abrangido por um 
dos direitos consignados na CEDH, o TEDH analisará as queixas por alegada violação 
do artigo 14.º. 

Trata-se de uma distinção extremamente significativa entre a legislação da UE 
e a CEDH, na medida em que a CEDH prevê a protecção face à discriminação em 
razão de matérias que a legislação antidiscriminação da UE não regula. Embora 
a Carta dos Direitos Fundamentais da UE obrigue a UE a respeitar o princípio da não 
ingerência nos direitos humanos nas medidas que toma (incluindo a proibição de 
discriminação), a Carta apenas se aplica aos Estados-Membros em sede de aplica-
ção da legislação da UE. A Carta só se lhes aplica nesta circunstância restrita, pois 
a UE não dispõe de um aparelho administrativo nos Estados-Membros para assegu-
rar a aplicação do direito comunitário, que compete às administrações dos Estados-
-Membros. Como tal, nos domínios em que os Estados-Membros não delegaram 
poderes na UE, a Carta não tem efeito. 

Desde a introdução das directivas antidiscriminação e o alargamento da protecção 
ao acesso a bens e serviços e ao sistema de segurança social, diminuiu a diferença 
entre o âmbito da protecção oferecida ao abrigo da CEDH e o da protecção ofereci-
da pelas directivas. Em todo o caso, podem identificar-se determinadas áreas onde 
a protecção prevista na CEDH supera a concedida pela legislação da UE. Essas áreas 
serão analisadas adiante.
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3.3.1.2.  Âmbito dos direitos reconhecidos pela Convenção

Nos casos em que foi chamado a pronunciar-se sobre a aplicação do artigo 14.º, 
o TEDH tem adoptado uma ampla interpretação do âmbito dos direitos reconhecidos 
pela CEDH:

•  em primeiro lugar, o TEDH afirmou claramente a sua competência par analisar as 
alegações de violação do artigo 14.º conjuntamente com a de um direito subs-
tantivo, ainda que não tenha havido violação do direito substantivo por si só;86

•  em segundo lugar, o TEDH tem defendido que o âmbito de aplicação da CEDH vai 
além da mera letra dos direitos garantidos. Basta que os factos do caso tenham 
a ver, grosso modo, com questões protegidas nos termos da CEDH.

Exemplo: no processo Zarb Adami c. Malta, o requerente queixou-se 
de discriminação em razão do sexo, devido ao número despropor-
cionadamente elevado de homens chamados para prestar serviço de 
jurado.87 O artigo 4.º, n.º 2, da CEDH proíbe o trabalho forçado. Contudo, 
o artigo 4.º, n.º 3, alínea d), estabelece que as “obrigações cívicas normais” 
não se incluem no conceito de “trabalho forçado”. O TEDH concluiu que, 
embora as “obrigações cívicas normais” não sejam abrangidas por aquele 
artigo (ou seja, que a CEDH não confere o direito de isenção da prestação 
do serviço de jurado), os factos do caso recaíram no âmbito desse direito. 
O TEDH baseou o seu raciocínio no facto de que o que constitui “obrigações 
cívicas normais” se pode tornar “anormal” quando essas obrigações são apli-
cadas de uma forma discriminatória. 

Exemplo: no processo E.B. c. França, as autoridades nacionais recusaram 
um pedido de adopção apresentado por uma mulher lésbica que vivia com 
a sua companheira.88 A requerente alegou tratar-se de violação do artigo 8.º 
conjuntamente com o artigo 14.º. O TEDH fez notar que o pedido que lhe 
era apresentado não era no sentido de determinar se o artigo 8.º, por si só, 
fora violado, facto que considerou relevante, pois o artigo 8.º só por si não 
confere o direito a constituir família ou a adoptar. O TEDH salientou, porém, 
que era possível uma queixa por discriminação recair no âmbito de um de-

86 Ver, por exemplo, TEDH, Sommerfeld c. Alemanha [GS] (N.º 31871/96), 8 de Julho de 2003.

87 TEDH, Zarb Adami c. Malta (N.º 17209/02), 20 de Junho de 2006.

88 TEDH, E.B. c. França [GS] (N.º 43546/02), 22 de Janeiro de 2008.
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terminado direito, mesmo que a questão em apreço não dissesse respeito 
a um direito especificamente reconhecido pela CEDH. Concluiu que, uma vez 
que a França criara no seu direito interno o direito de adopção, os factos 
em causa inscreviam-se incontestavelmente no âmbito do artigo 8.º. Como 
base nos factos do processo, concluiu igualmente que a orientação sexual 
da requerente fora determinante na recusa das autoridades de a autorizar 
a adoptar, o que constituía tratamento discriminatório em comparação com 
outras pessoas solteiras a quem, nos termos da lei nacional, assistia o direito 
de adopção.

Exemplo: no processo Sidabras e Džiautas c. Lituânia, os queixosos alegaram 
que o seu direito ao respeito da vida privada tinha sido violado pelo facto de 
o Estado ter colocado um obstáculo ao seu acesso ao emprego nos serviços 
públicos e, em certos aspectos, ao emprego no sector privado.89 Não existe no 
âmbito da CEDH a garantia de direito ao trabalho. Todavia, o TEDH concluiu que 
o caso se inscrevia no âmbito do artigo 8.º, uma vez que afectava grandemente 
a sua capacidade de desenvolver relações com o mundo exterior e lhes criava 
sérias dificuldades em termos de ganhar a vida, com óbvias repercussões no 
gozo das suas vidas privadas.90

Exemplo: no processo Carson e Outros c. Reino Unido, os queixosos alegaram 
ter sido vítimas de discriminação por parte do governo com base na residência 
pelo facto de aquele não ter autorizado que os montantes das suas pensões 
fossem revistos em alta, na mesma base que os pensionistas residentes no Rei-
no Unido ou nos países com que o Reino Unido concluiu um acordo bilateral na 
matéria. 91 O TEDH concluiu que, embora a CEDH não garantao direito a paga-
mentos da segurança social ou de pensões, nos casos em que o próprio Estado 
optou por o fazer, tal daria lugar a um interesse patrimonial, protegido nos ter-
mos do Protocolo 1, artigo 1.º. 

O TEDH concluiu do mesmo modo em numerosos outros processos: que sempre 
que uma prestação social tenha sido atribuída, a mesma insere-se no âmbito quer 

89 TEDH, Sidabras e Džiautas c. Lituânia (N.ºs 55480/00 e 59330/00), 27 de Julho de 2004.

90 Ibid., n.º 48.

91 TEDH, Carson e Outros c. Reino Unido [GS] (N.º 42184/05), 16 de Março de 2010.
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do Protocolo 1, artigo 1.º92 (porque é considerado propriedade)93 quer do artigo 8.º 
(porque afecta a vida familiar ou privada),94 para efeitos de aplicação do artigo 14.º. 
Isto é particularmente importante em relação à discriminação em razão da nacio-
nalidade, analisada acima, na secção 3.1.2, uma vez que a legislação da UE é muito 
mais restritiva neste aspecto.

3.3.1.3. Protocolo n.º 12

O Protocolo n.º 12 proíbe a discriminação no “gozo de qualquer direito reconhecido 
por lei” e tem, portanto, um âmbito de aplicação mais vasto que o artigo 14.º, que 
incide apenas nos direitos garantidos pela CEDH. No comentário sobre o significado 
destas expressões constante no Relatório Explicativo do Conselho da Europa, afirma-
se que esta disposição diz respeito aos casos em que a discriminação ocorre ou 
é praticada:

“i.  no gozo de qualquer direito assegurado a um indivíduo pela legislação nacional;

ii.  no gozo de um direito que possa ser inferido de uma obrigação clara de uma 
autoridade pública prevista na legislação nacional, isto é, quando a autoridade 
pública está obrigada, pela legislação nacional, a comportar-se de uma maneira 
específica;

iii.  por uma autoridade pública no exercício de seu poder discricionário (por 
exemplo, na concessão de subsídios);

iv.  por qualquer outra acção ou omissão de uma autoridade pública (por exemplo, 
o comportamento de agentes encarregados da execução da lei no controle de 
um motim).”95

92  Pode aceder a uma análise exaustiva do Protocolo 1, artigo 1.º, no sítio Web do CdE Human Rights 
Education for Legal Profesionals (Formação em direitos humanos para profissionais da justiça): Grgić, 
Mataga, Longar e Vilfan, The right to property under the ECHR, Human Rights Handbook, N.º 10, 2007, 
disponível em: www.coehelp.org/course/view.php?id=54.

93  Por exemplo, TEDH, Stec e Outros c. Reino Unido [GS] (N.ºs 65731/01 e 65900/01), 
12 de Abril de 2006 (pagamentos de pensões e prestações de invalidez); TEDH, Andrejeva c. Letónia 
[GS] (N.º 55707/00), 18 de Fevereiro de 2009 (pagamentos de pensões); TEDH, Koua Poirrez c. França 
(N.º 40892/98), 30 de Setembro de 2003 (prestações de doença e incapacidade); TEDH, Gaygusuz c. 
Áustria (N.º 17371/90), 16 de Setembro de 1996 (subsídio de desemprego).

94 Por exemplo, TEDH, Weller c. Hungria (N.º 44399/05), 31 de Março de 2009 (abono de família).

95  Protocolo N.º 12 à Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais 
(ETS N.º 177), Relatório Explicativo, n.º 22. Disponível em: http://conventions.coe.int/Treaty/en/
Reports/Html/177.htm.

http://www.coehelp.org/course/view.php?id=54
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm
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Afirma-se ainda no referido comentário que o Protocolo, embora proteja 
principalmente as pessoas contra a discriminação exercida pelas autoridades pú-
blicas, também incide nas relações entre particulares, que em condições normais 
devem supostamente ser reguladas pelo Estado, por exemplo, a recusa arbitrária 
de acesso ao emprego, ou a recusa de acesso a restaurantes, ou a serviços que um 
particular ponha à disposição do público, como cuidados médicos ou serviços de 
utilidade pública, como água e electricidade.96 Em termos gerais, o Protocolo n.º 12 
proíbe a discriminação nos contextos que não decorrem da esfera estritamente pes-
soal, nos casos em que indivíduos exercem funções que os colocam em posição de 
decidir como devem ser fornecidos os bens e serviços públicos disponíveis. 

No único processo analisado pelo TEDH à luz do artigo 1.º do Protocolo 12, Sejdić 
e Finci c. Bósnia-Herzegovina, descrito no Capítulo 4.6, o TEDH afirmou que este 
instrumento introduz uma proibição geral de discriminação. Declarou igualmente 
que a análise dos casos de discriminação seria idêntica à estabelecida pelo TEDH ao 
abrigo do artigo 14.º. 

3.4.  Âmbito de aplicação das directivas 
antidiscriminação da UE

Nos termos das directivas antidiscriminação, a proibição de discriminação 
é extensiva a três domínios: emprego, sistema previdencial, e acesso a bens e ser-
viços. Actualmente, a Directiva relativa à igualdade racial é aplicável aos três do-
mínios. Embora esteja em estudo legislação destinada a tornar a Directiva relativa 
à igualdade no emprego extensiva aos três domínios, de momento esta directiva 
aplica-se unicamente ao contexto do emprego. A Directiva relativa à aplicação do 
princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres (reformulação) e a Directiva relativa à igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no acesso a bens e serviços aplicam-se ao contexto do empre-
go e ao do acesso a bens e serviços mas não ao do acesso ao sistema previdencial. 

3.4.1. Emprego
A protecção contra a discriminação no domínio do emprego é extensiva a todas as 
características protegidas previstas nas directivas antidiscriminação.

96 Ibid., n.º 28.


