
O País  

Portugal é o país mais a oeste da Europa, com território de 
aproximadamente 92 090 km², banhado pelo Oceano 
Atlântico e uma população de cerca de 10.833.816  habitan-
tes. Sua capital Lisboa é um  importante atrativo turístico, 
considerada uma cidade global  devido  à  aspectos finan-
ceiros, políticos , comercial, artístico. Sua moeda é o Euro e 
sua economia é baseada, principalmente, na produção agrí-
cola, pecuária  e na mineração de cobre, urânio e mármo-
re.O país possui uma República Semipresidencialista com 
Marcelo Rebelo de Souza como presidente. O país se desta-
ca por participar de organizações como FMI (Fundo Mone-
tário Internacional), Banco Mundial, FAO (Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimento) e UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura) por exemplo.  

O CDH e o Estado  

Seus principais problemas no âmbito dos Direitos Humanos 
são voltados para o abuso e excessivo  e uso da força dos 
policiais para com seus prisioneiros e criminosos, além da 
pobreza, não saudável e da superlotação das cadeias. Ou 
seja, grande parte os crimes de Direitos Humanos do país 
dizem respeito ao sistema penitenciário do mesmo. Dessa 
forma, observa-se a incoerência no sistema ao colocar jo-
vens e adultos em um mesmo presídio, ao saber das tortu-
ras e usos extrapolados da força física dos guardas, por 
exemplo. Outro ponto a ser destacado diz respeito à liber-
dade de imprensa e à liberdade de expressão, ambas asse-
guradas pela lei mas, com restrição e intolerância à qual-
quer tipo de insulto à minorias étnicas e religiosas. Além 
disso vale mencionar também a presença de leis para  puni-
ção daqueles que cometem violência doméstica e estupro. 

 

 

  

Práticas Tradicionais  que ferem os direitos das crianças  

. A idade mínima em Portugal para o sexo consensual é de 
16. Quando, entretanto,  a lei é violada, as penas chegam a 
até 10 anos de prisão. A pornografia infantil também é proi-
bida com punições de até 8 anos. A cidadania, por sua vez, 
é adquirida pelo nascimento no território ou pelos pais. O 
abuso de crianças foi um problema em 2015, visto que o 
registro esse ano alcançou 1.084 denúncias de jovens me-
nores de 18 anos. Quanto ao casamento, a idade permitida 
por lei é 18 anos, porém jovens a partir de 16 podem requi-
sitar a união com  permissão dos pais ou responsáveis.  
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