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1. Vinculação social do Estado e Constituição
A ideia de que ao Estado compete assegurar um certo nível de condições 
dignas de existência, em benefício, nomeadamente, dos setores mais 
carenciados da população, goza hoje de um consenso político muito 
amplo. Em regime democrático, uma posição radicalmente negacionista 
não tem viabilidade política, pelas suas consequências pesadamente 
desfavoráveis para o desfecho da competição eleitoral. Uma hegemó-
nica razão do mercado vê-se, assim, impelida a compromissos mais ou 
menos extensos com a razão de um Estado que, sob configurações muito 
diversas, frequentemente se pretende social, assumindo, por força dessa 
opção primária, a responsabilidade de assegurar níveis mínimos de bem-
-estar para as pessoas sob sua jurisdição. A coexistência das democra-
cias liberais e da economia de mercado com formas de proteção social é, 
pois, um dado comum e uma realidade que tende a ser universal.

Em tudo o mais, no que respeita ao modo e à extensão da intervenção 
do Estado no domínio económico-social, as soluções são muito diferen-
ciadas, refletindo distintas realidades políticas, económicas e culturais e 
a orientação ideológica dominante quanto ao “modelo” a seguir. Nem 
sequer é consensual a opção de constitucionalizar a vinculação dos 
poderes públicos à garantia de acesso a bens sociais. Sobretudo em paí-
ses de tradição liberal mais fundamente radicada, contra ela é aduzido 
que este é um campo doutrinalmente muito marcado por ideologias 
contrastantes, como tal francamente propenso à polarização de opini-
ões. Deve ser, nessa medida, um domínio da política pura e dos proces-
sos democráticos, sem normativizações de um grau hierárquico superior 
que possa tolher a liberdade das opções a efetuar, em cada ciclo político, 
pelas forças que tenham acedido democraticamente ao poder. 
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Mas prevalece a orientação favorável a dar expressão constitucional 
à incumbência atribuída ao Estado de promoção do bem-estar e da qua-
lidade de vida das pessoas sob sua jurisdição. O que se constata é uma 
grande heterogeneidade das formas e graus de tutela que as constitui-
ções dispensam aos interesses que reclamam prestações públicas pro-
motoras do acesso a bens e serviços. Certas constituições consagram 
garantias explícitas com o estatuto de autênticos direitos fundamen-
tais – opção, esta, com crescente adesão nas constituições mais recen-
tes; noutras, a tutela infere-se, por via interpretativa, de princípios 
constitucionais ou do reconhecimento de certos direitos civis e políti-
cos; noutras, ainda, ela está implícita na fixação de objetivos que devem 
comandar o exercício dos poderes do Estado, mas sem que aos deveres 
lhe são cometidos correspondam direitos subjetivos públicos, em veste 
de direitos fundamentais1.

2. Os direitos económicos, sociais e culturais na Constituição Portu-
guesa. Direitos sociais como designação genérica
A forma mais vinculativa de o Estado se comprometer com a sua função 
social é a consagração constitucional de direitos com o estatuto de direi-
tos fundamentais.

Foi esta a opção da Constituição Portuguesa (CRP). Logo a norma-
-pórtico do artigo 1º estabelece que a República se empenha na constru-
ção de uma sociedade, não só “livre”, mas também “justa e solidária”. 
No preceito seguinte, entre os elementos caracterizadores do Estado 
de Direito Democrático, deixa-se expresso que ele visa “a realização da 
democracia económica, social e cultural”. Para dar tradução e configu-
ração mais concreta a este ideal normativo, tipifica-se um muito extenso 
catálogo de direitos económicos, sociais e culturais, que ocupa o Título 
III da Parte I, indo do artigo 58º ao artigo 79º A efetivação desses direi-

1 Deve ser evitado o erro de encarar esta tríplice possibilidade como assinalando uma 
escala decrescente de níveis de proteção do Estado de bem-estar. Sistemas de proteção 
social estáveis (pouco sensíveis a mudanças das maiorias políticas) e funcionais em elevado 
grau podem, no contexto histórico, cultural e político de certos países, conviver bem com 
modos de constitucionalização muito pouco expressivos, ou, até, inexistentes. Em contra-
partida, em países com proteção extensa e intensa de direitos sociais com estatuto de direi-
tos fundamentais faz-se frequentemente sentir um défice notório de implementação, com a 
consequente fragilidade do sistema de proteção social. 
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tos é colocada entre as “tarefas fundamentais do Estado” (alínea d) do 
artigo 9º), assim se reforçando a garantia genérica de efetivação que 
cobre todos os direitos e liberdades fundamentais (artigo 2º).

Os direitos económicos, sociais e culturais, de objeto muito diver-
sificado, como diversificada é a natureza dos bens sobre que incidem, 
adicionam-se aos clássicos direitos civis e políticos, conquistas históricas 
do liberalismo político, também designados como direitos da primeira 
geração, dentro de uma visão cronológica do evoluir do constituciona-
lismo. 

São consagrados numa fase posterior (daí a designação de direitos 
de segunda geração), difundindo-se e robustecendo-se, a partir, sobre-
tudo, da segunda metade do século XX, com a constitucionalização do 
Estado social de direito2. Na sua dimensão primordial, fazem nascer para 
o Estado obrigações ativas de prestação de bens e de fornecimento de 
serviços, como meios de promoção das condições indispensáveis a uma 
vida condigna.

A distinção que dá origem à tríade “direitos económicos, sociais e 
culturais” tem como critério a natureza dos bens sobre que recaem e é 
corrente na doutrina e nos textos normativos. Fornece a designação ao 
tratado-base, nesta matéria, de direito internacional dos direitos huma-
nos: o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC), celebrado em 1966 e entrado em vigor em 1976.

Dentro da categoria genérica tripartida, os direitos económicos apre-
sentam características distintivas mais marcadas por, ao lado de um 
direito ao trabalho reconhecido a “todos” (artigo 58º, nº 1), terem como 
titulares categorias de pessoas definidas pelas posições que detêm nas 
relações de produção e de consumo (trabalhadores, empresários, con-
sumidores), ao que a Constituição acrescentou, por razões adiante por-
menorizadas, alheias ao rigor classificativo, o direito de propriedade 
privada, assim como a liberdade de iniciativa económica.

2 A Constituição mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, de 1919, foram pioneiras. 
Mas houve anteriormente manifestações esparsas de medidas constitucionalizadas de pro-
teção social, inclusive nas constituições liberais portuguesas e na Constituição de 1933, 
como é sublinhado por Isabel Moreira, A solução dos direitos liberdades e garantias e dos direitos 
económicos, sociais e culturais na Constituição Portuguesa, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 182-
183. É inteiramente de subscrever a afirmação da Autora de que a “sucessão cronológica” 
não deve servir de critério distintivo de categorias de direitos fundamentais.
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Os direitos sociais apresentam duas configurações típicas. Alguns 
cabem a todos, como membros da sociedade (segurança social3, saúde, 
habitação, ambiente sadio); outros têm como destinatários pessoas e 
instituições que requerem proteção específica pelo relevante papel 
social que desempenham ou pela sua especial vulnerabilidade4. São, 
todos eles, direitos que, de algum modo, se colocam no cerne do Estado 
social, pois visam assegurar diretamente condições basilares de vida e de 
inclusão social.

Tendo isso em conta, melhor caberiam aqui, em nossa opinião, e 
como é mais comum, os direitos à educação e ao ensino, que a CRP inte-
gra entre os direitos culturais (artigos 73º e 74º) – aqueles que visam a 
criação e o gozo de bens dessa ordem. A educação e o ensino são deter-
minantes fundamentais das condições existenciais, da livre realização de 
cada um como pessoa e de participação ativa na vida social e política5. 

3 Sem embargo de uma das suas componentes – o sistema previdencial – assentar na soli-
dariedade de base profissional, dispensando prestações pecuniárias substitutivas de rendi-
mentos do trabalho, conforme dispõe o artigo 50º da Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro (Bases 
Gerais do Sistema de Segurança Social). Nessa medida, essas prestações corporizam tam-
bém direitos económicos dos trabalhadores. É isso que leva Francesca Bignami e Carla Spi-
vack, “Social and Economic Rights as Fundamental Rights”, American Journal of Comparative 
Law, 2014, pp. 561 s., 562, a só incluir no elenco que apresentam dos direitos sociais pro-
priamente ditos o” direito à segurança social não relacionado com o emprego”. 
4 Em termos próximos, Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portu-
guesa Anotada, vol. I, 4ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 316.
5 É justamente pelo seu efeito catalisador na realização de outros direitos e interesses fun-
damentais que o direito à educação pôde ser justamente crismado como um empowerment 
right, no Comentário Geral nº 13 do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
das Naçoes Unidas (UNDocE/C12/1999/10, §1). Na Constituição Espanhola, está consa-
grado, ao lado, no mesmo preceito, da liberdade de ensinar, não no capítulo dedicado aos 
“princípios retores da política social e económica” (onde se localiza, por exemplo, o direito 
à saúde) mas no capítulo respeitante aos “direitos e liberdades”, e na secção consagrada 
aos “direitos fundamentais e liberdades públicas” (título I, capítitulo I, secção 1ª, artigo 
27º, nº 1), ou seja, entre os clássicos direitos civis e políticos. Integra, assim, a categoria dos 
“direitos sociais com caráter fundamental” – cfr. María Ester Blas López, “Social Rights 
in Spain”, Diversity of Social Rights in Europa(s). Rights of the Poor, Poor Rights, EUI 
Working Papers 2010/07, pp. 1 s., 7, sendo as outras duas, segundo a Autora, os “direitos 
sociais com simples caráter constitucional” e os “direitos sociais de configuração legal”. 
Goza, deste modo, da tutela reforçada conferida pelo recurso de amparo (cfr. o artigo 53º, 
nº 2). Também no direito convencional europeu está bem espelhado o relevo reconhecido 
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Por isso mesmo, o direito à educação não se deixa encerrar numa única 
categoria de direitos, sendo dotado de uma eficácia irradiante que faz 
com que dimensões suas formem o objeto ou estejam presentes nos 
campos normativos de outros direitos fundamentais, de todas a espé-
cies6, cujo efetivo exercício possibilita ou facilita7. Juntamente com o 
ensino que a visa proporcionar, a educação extravasa, assim, do universo 
específico dos bens culturais. De todo o modo, a colocação numa dada 
espécie não altera o regime aplicável, que é comum a todo o grupo de 
direitos.

ao direito à educação. Apesar da Convenção Europeia dos Direitos Humanos não reconhe-
cer explicitamente direitos sociais, o Protocolo Adicional de 1952 (Protocolo nº 1), consagra 
expressamente o direito à educação (artigo 2º, 1ª frase). Nos Estados Unidos da América, 
não obstante a generalizada relutância em admitir direitos económicos, sociais e cultu-
rais, muitas das constituições estaduais consagram o direito à educação, que tem tido efe-
tiva tutela jurisdicional, normalmente em conjunção com a cláusula da igual proteção (14ª 
Emenda).
6 Isso tem manifestação clara na Constituição Portuguesa. A liberdade de aprender e de 
ensinar, como liberdade pessoal, de natureza civil, dá expressão à vertente negativa do 
direito à educação e ao ensino (artigo 43º); o dever do Estado em promover “a formação 
cultural e técnica” dos trabalhadores é uma das componentes do direito económico que é 
o direito ao trabalho (alínea c) do nº 2 do artigo 58º); o direito à formação inclui-se entre 
os direitos dos consumidores (artigo 60º, nº 1); a “promoção da cultura física e desportiva, 
escolar e popular”, bem como o “desenvolvimento da educação sanitária do povo e de prá-
ticas de vida saudável” são consagradas como uma das formas de proteger o direito à saúde 
(artigo 64º, nº 2, alínea b)); a promoção da educação ambiental” e do “respeito pelos valo-
res do ambiente “ é uma das incumbências do Estado no quadro complexo do direito ao 
ambiente e à qualidade de vida (artigo 66º, nº 2, alínea g)); a proteção especial da juventude 
deve efetivar-se, entre outros, nos campos do ensino, formação cultural e cultura, educação 
física e desporto, e aproveitamento dos tempos livres (alíneas a), d) e e) do nº 1 do artigo 
70º), sendo que os objetivos prioritários fixados à política de juventude são os mesmos que 
devem orientar a educação e o ensino (nº 2 do mesmo preceito). Só o capítulo dos direitos 
políticos não contém uma menção expressa a elementos da esfera educacional. Mas é abso-
lutamente pacífico que a educação, pelo menos nos patamares mais baixos, é uma condição 
determinante para alguém tomar efetivamente parte ativa na vida política e na “direção 
dos assuntos públicos do país”. Por tudo, o direito à educação é bem demonstrativo de que 
a compartimentação dos direitos fundamentais em categorias rígidas não reflete adequada-
mente a realidade normativa constitucional, como adiante se desenvolve em texto. 
7 Por isso mesmo, o direito à educação já foi apelidado de “direito multiplicador”– cfr. San-
dra Fredman, Human rights transformed. Positive rights and positive duties, New York, Oxford 
University Press, 2008, p. 216.
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