
Módulo 2
O que é a democracia?



Quem governa o 
país ?
Quem faz as 
regras, quem 
gere os recursos, 
quem é 
responsável pela 
justiça e pela 
segurança?

 Todos os países têm governos.

 Existem várias formas de governar um país.

 Uma delas é a DEMOCRACIA.

 Na Europa os governos são democráticos.
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Formas de 
governar

 Conhecem outrasformas de governar

um país?
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Outras formas
de governar

 Autocracia

Numa autocracia, uma só pessoa tem todo o poder legal e político.

Todas as decisões são tomadas por esta pessoa.

Esta pessoa não representa os cidadãos e as cidadãs.

 Oligarquia

Numa oligarquia, um pequeno número de pessoas tem o poder
político.

Muitas vezes, usam esse poder em seu benefício epara ficarem
ricos.
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δημοκρατίας
(Democracia)

História da 
Grécia –
séculos 6 e 5 
antes de Cristo

‘demos’, quer dizer “povo”

‘Kratos’ quer dizer “poder de governar”

Democracia significa: Governo do povo

Os cidadãos adultos encontravam-se e votavam na Assembleia.

As mulheres, os escravos e os estrangeiros não podiam participar.

As decisões eram tomadas por um sistema de maioria de votos. 
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Formas de 
Democracia

 Que formas de democracia conhecem? 
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Formas de 
democracia

 Democracia direta: 

 Cada lei, decreto ou assunto é votado por todas as pessoas.  
Este tipo de democracia existia na Grécia antiga.

 Democracia representativa: 

 As pessoas votam em quem as representa.

Estes representantes são os políticos.

Os cidadãos e cidadãs decidem quem os governa através das 
eleições – elegem os políticos.

Os políticos tomam decisões e aprovam leis em nome dos cidadãos
e cidadãs.
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6 princípios da 
Democracia

 Eleições livres

 Igualdade

 Um sistema de leis

 Separação de poderes

 Direitos Humanos e das minorias

 Direitos da liberdade (Direitos Civis)
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1º Princípio da 
Democracia

▪ Eleições livres: 

Existem eleições livres regularmente.

Estas eleições são abertas a todos os cidadãos e cidadãs com idade

para votar.

Atenção: 

Em alguns países da Europa 

as pessoas com deficiência intelectual não podem votar.
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2º Princípio da 
Democracia

 Igualdade: 

Todas as pessoas têm o mesmo valor 

e devem ter as mesmas oportunidades.

Não podem swer discriminadas por causa do género, etnia, religião, 

deficiência, etc.
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3º Princípio da 
Democracia

▪ Sistema de Leis:

Todos os que pertencem

a uma qualquer forma de governo

têm de obedecer às leis.

Os governos e os seus atos oficiais estão limitados

pela lei.

Podem ser responsabilizados se não respeitarem as leis.
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4º Princípio da 
Democracia

 Separação de poderes: 

A autoridade política do Estado está dividida em poderes legislativo, 

executivo e judicial.

A separação dos poderes é a divisão das responsabilidades 

governamentais em partes. 

Nenhuma parte pode exercer as funções centrais de outra.

Legislativo: cria regras  

Executivo: executa regras

Judicial: fazer justiça
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5º Princípio da 
Democracia

 Direitos Humanos e das Minorias

Os direitos humanos são os direitos básicos e a liberdade 

a que todas as pessoas em todo o mundo têm direito. 

Eles abrangem as necessidades mais fundamentais 

para que todos tenham uma vida segura e boa e 

participem plenamente na sociedade.

Os direitos das minorias são direitos extra 

para que todos os membros da sociedade 

gozem de forma equilibrada os seus direitos humanos. 
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6º Princípio da 
Democracia

Direitos de Liberdade 

 Liberdade de pensamento, consciência e religião

 Liberdade de expressão política

 Liberdade de reunião e associação
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