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E DI TOR I A L
1. Perante os resultados das eleições autárquicas
do passado dia 1 de Outubro, tem sido questionado na comunicação social se os mesmos serão de
molde a porem em causa a solução política que
tem viabilizado o Governo do PS.
Efectivamente, enquanto a principal força
política da direita (o PSD) sofreu uma derrota estrondosa, foi o PS quem alcançou melhores resultados (enquanto as forças à sua esquerda não
conseguiram alcançar todos os seus objectivos,
tendo algumas delas perdido importantes
posições que detinham desde há vários anos); o
que tudo determina a questão de saber a quem
mais aproveita a solução política
desencadeada há cerca de de dois
anos entre o PS e as forças políticas
à sua esquerda; e se estas últimas,
perante uma eventual apreciação
negativa desse problema, tenderiam a desvincular-se, ainda que
progressivamente, de tal compromisso político, interrompendo
assim o ciclo da actual legislatura.

Essa eventualidade – perspectivada como tábua
de salvação pelas forças políticas da direita – já
foi desmentida pelos responsáveis políticos directamente envolvidos; sem prejuízo de podermos
discuti-la também com os nossos estimados
leitores, no âmbito deste Boletim, discorrendo –
digamos – sobre “as eleições e o futuro”.
2. Segundo o nosso ordenamento constitucional,
“o sufrágio directo, secreto e periódico constitui
a regra geral de designação dos titulares dos
órgãos electivos da soberania, das regiões autónomas e do poder local” (artigo 113º, nº1
da CRP).
Mas é evidente que os actos eleitorais
não se limitam à designação dos titulares dos órgãos do poder central, regional ou local, mas comportam em si
mesmos incidências mais amplas, no
âmbito da formação da opinião
pública e representação social das
forças políticas envolvidas – quer se
trate de eleições gerais, quer de
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eleições autárquicas, o que naturalmente determina que os resultados
destas últimas sejam também, em
certa medida, resultados nacionais
(até porque as forças políticas concorrentes, tirando o caso de grupos de
cidadãos eleitores, são forçosamente
partidos nacionais – nº4 do artigo 51º
da CRP).
Em sede própria todas essas incidências não deixarão de ser devidamente
analisadas, ponderando-se as razões e
circunstâncias concretas das deslocações de votos verificadas (inerentes,
no entanto, ao sistema constitucional
democrático) e medidas necessárias para inverter
tal situação (no quadro de desigualdade comunicacional com que se defrontam as forças de esquerda, perante o controlo massivo dos meios de
informação pelo grande capital financeiro).
Mas com estes ou com outros resultados, o caminho a percorrer teria e terá de ser sempre o do reforço dos entendimentos no sentido da reposição
de direitos e salários; melhoria das condições de
vida dos trabalhadores; de uma política alternativa às pretensões da direita, aos interesses do
grande capital e às imposições coloniais de instâncias externas. O que tudo implica a necessidade
de manutenção dos acordos entre o PS e as forças
políticas à sua esquerda, com reflexo imediato,
obviamente, já no próximo orçamento de Estado
– se for esse o compromisso de todas essas forças
políticas envolvidas.
3. Recorde-se que, no texto de abertura do nº8
deste Boletim, colocou-se a possibilidade de prolongamento, para além desta legislatura, dos
acordos políticos que têm permitido a actual
solução governativa – com o respectivo aprofundamento, mediante respostas adequadas às
questões centrais que afectam a vida dos portugueses.
E, no nº9 (edição especial distribuída no mês de
Julho último) publicámos um texto do Doutor
António Avelãs Nunes (AAN) de apresentação da
2ª edição do seu livro “Do capitalismo e do social-

ismo – polémica com Jan Tinbergen,
Prémio Nobel da Economia”, que julgamos essencial para a compreensão e
enquadramento das políticas de
unidade popular e entendimentos à esquerda.
Nesse seu texto, AAN traça um retrato
impressivo do trajecto dos partidos socialistas e sociais-democratas europeus,
desde que “começaram a afastar-se da
sua matriz ideológica originária e
mesmo do legado Keynesiano” – por
onde pode avaliar-se a dimensão das divergências entre as correntes políticas
que se reclamam de algum compromisso
de transformação social.
Tais dissensos são muito profundos – e remontam
às próprias origens e desenvolvimento histórico
do movimento operário (incidindo sobre a natureza e o processo das transformações sociais e
políticas que se impõem no quadro das sociedades
existentes; designadamente quanto à questão
central de saber se o sistema capitalista deve manter-se, embora reformado ou “recauchutado”; ou
se pura e simplesmente terá de ser erradicado, e
substituído por um outro que assente na propriedade colectiva dos meios de produção – e em
que termos).
4. A experiência histórica das últimas décadas
não tem perspectivado a viabilidade de aproximações significativas entre os partidos socialistas
e sociais-democratas e as formações políticas à sua
esquerda – e isto, a nosso ver, porque as divisões
entre essas forças políticas resultam de profundas
divergências ideológicas, que não existem, ou não
se fazem sentir, na margem direita da realidade
dos povos.
A direita (na visão eurocêntrica que agora
metodologicamente adoptamos) reparte-se por
várias formações partidárias, que esgrimem entre
si as questões tácticas inerentes à conquista e exercício do poder (designadamente, quanto à distribuição de cargos públicos e prebendas
inerentes), mas mantêm-se unidas nas questões
ideológicas essenciais – como sejam, a da
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manutenção e perpetuação do sistema capitalista,
na forma actual do neo-liberalismo; a supremacia
dos “mercados” (com as suas inevitáveis acções
desreguladoras do sistema jurídico, e inerente desconsideração das soberanias nacionais); as políticas arrasadoras de exploração dos povos, à escala
mundial, com aviltamento dos salários e demais
condições de vida; e a redução ou mesmo supressão dos direitos alcançados pelas classes trabalhadoras, com as suas lutas laborais e políticas
ao longo dos tempos.
5. Já no que se refere ao relacionamento entre a
social-democracia europeia e as forças políticas à
sua esquerda são maiores os dissensos que as convergências – incidindo sobre diversas questões
políticas estruturais, de que podem salientar-se,
a título exemplificativo, as seguintes: a) a
questão, já atrás referida, da subsistência do capitalismo como sistema básico de ordenação social
no plano da produção e da distribuição; e, implicitamente, a disponibilidade para participar na respectiva gestão, legitimando por esta forma
aquilo que não passa de um sistema terrorista
global de dominação dos povos; b) o abandono
pela social-democracia europeia dos programas de
nacionalizações – significando, como salientou
então o Professor Teixeira Ribeiro (citado por
AAN) que os partidos socialistas e sociais-democratas “desistiram de implantar um sistema
económico socialista”; c) e, como consequência directa dessa posição ideológica, o desenvolvimento
das políticas de privatizações, ao longo dos últimos decénios – que permitiram a transferência
para o sector privado de grandes empresas e outros importantes bens públicos, designadamente de sectores estratégicos da
economia (numa vultuosa manobra de
rapina, que ficou consagrada com o
nome da sua principal mentora europeia – “tatcherismo”; bem como o
do alter-ego trabalhista – “blairismo”;
d) privatizações essas que conduziram,
por todo o lado, não apenas a uma
apropriação e delapidação de bens
públicos, como também à desqualifi-

cação dos serviços prestados às populações pelas
empresas privatizadas (como se verificou no sector dos transportes, nos serviços postais, na
banca, e tantos outros); e) devendo referir-se
ainda, nesta breve colação exemplificativa, a concordância generalizada da social-democracia europeia com as políticas neo-liberais de
desregulação dos mercados e da economia, e o seu
envolvimento directo na execução das mesmas
(como se viu, p.ex., com os governos de Blair e de
Hollande); verificando-se, assim, uma aproximação entre a social-democracia europeia e as
posições do neoliberalismo (situação que AAN
qualifica como “o envenenamento da socialdemocracia europeia pelo neoliberalismo”; “tornando-a incapaz de fazer a crítica deste
capitalismo da era da globalização neoliberal (. .
.)”; e implicando-a na aceitação de todos os principais postulados do neoliberalismo – como o discurso sobre a pretensa natureza imperativa dos
“mercados”; o alinhamento com uma Europa
super-capitalista, não como uma Europa social; e
a postergação dos principais direitos sociais conquistados ao longo dos últimos cento e tal anos
pelos trabalhadores.
6. A experiência da actual solução política portuguesa significa um passo em frente em relação
a essas posições negativas – que no entanto carece
de ser devidamente enquadrado e compreendido.
Qualquer desenvolvimento das posições do partido do Governo em torno destas questões decorrerá, não propriamente de discussões teóricas
sobre os rumos possíveis do capitalismo e do socialismo, mas antes da consideração dos seus interesses
específicos
como
organização política, no contexto
do mundo actual – face ao confronto com os seus adversários internos principais, e às experiências
vividas pelos seus congéneres europeus.
Ora, mais uma vez se verifica, por
exemplos recentes, que os partidos
socialistas são tendencialmente
descartáveis pelos “donos” ou “só-
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cios” das estruturas financeiras que
mandam no mundo. O recurso a
apoios políticos do centro-esquerda
ocorre essencialmente em situações
de crise social grave, quando a direita sente necessidade de se apoiar em
outras forças não inteiramente convergentes, que possam servir de tampão às lutas e reivindicações das
classes trabalhadoras – prestando-se
então essas formações ocasionalmente aliadas à direita a uma função
histórica de “leais servidoras do sistema capitalista”. Mas dissipadas as
nuvens, e uma vez recomposto o
quadro político da direita, logo se desfazem esses
acordos espúrios – pois a verdade é que a direita
só recorre a forças partidárias fora do seu campo
político específico quando precisa; e, mesmo
assim, numa postura de “canibalização”, se possível, desses seus aliados de ocasião. É o que se
tem verificado um pouco por toda a Europa,
como recentemente na Holanda e em França – em
que os partidos socialistas praticamente se dissolveram em derrotas eleitorais esmagadoras,
submersos pelas forças mais xenófobas e reaccionárias daqueles países. E na Alemanha, em que
o SPD desceu significativamente nas recentes
eleições, porque as suas propostas políticas coincidiam no essencial com as da Srª Merkel.
Onde os partidos socialistas se prestaram a aceitar
e implementar as ideias e políticas do neoliberalismo, praticando por vezes uma política “ainda
mais à direita do que a direita” (AAN), acabaram
por ser gravemente penalizados pelos eleitores;
onde o discurso e as propostas dos partidos socialistas têm reflectido posições consentâneas com os
reais interesses da esmagadora
maioria da população, designadamente as classes trabalhadoras,
viram as suas posições fortalecidas
(como sucedeu em Inglaterra, nas
últimas eleições, com o Labour
Party).
7. Em Portugal, as propostas e ali-

ciamentos dos partidos da direita têm
claramente a marca de uma “OPA hostil” – como resulta da postura arrogante
e desabrida dos líderes e principais responsáveis dessas forças políticas (que
falam como se não tivessem estado no
Governo anterior ao actual, e cometido
aí os maiores assaltos aos direitos
económicos e sociais dos trabalhadores e
população em geral).
O que tudo não poderá deixar de ser
equacionado nestes tempos de balanço.
Por nosso lado, consideramos que as
forças subscritoras dos acordos políticos
que viabilizam a actual solução governativa continuam a ter interesse no respectivo prolongamento e fortalecimento (como salientamos
no nº8 do Boletim), e responsabilidade em fazê-lo
– sabendo “medir as exigências e virtualidades de
cada momento histórico; estabelecendo uma distinção criteriosa entre os seus objectivos programáticos
derradeiros
(que
implicam
circunstâncias históricas futuras) e a situação
política imediata”.
Essa convergência passa, necessariamente, pelo
reconhecimento mútuo das bases do estado social
como programa político comum de curto prazo
(no quadro da Constituição da República Portuguesa).
O estado social está hoje ameaçado – como justamente reconhece AAN – “não porque seja financeiramente inviável (. . .) mas porque os interesses
económicos dominantes (sob a hegemonia do
grande capital financeiro) entendem que, dada a
actual correlação de forças, não têm que submeter-se ao compromisso que o estado social representa. Por isso, a luta pelo estado social está no
primeiro plano das lutas em que a esquerda está comprometida”.
É esta a questão que mais uma vez
quisemos trazer à consideração dos
nossos leitores: a de que a luta pelo estado social está no primeiro plano das
lutas das forças de esquerda – e que
estas terão de saber unir-se em torno
de tal objectivo.
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A VELHICE ETERNA:
os cuidados na saúde ao trabalho contributivo na sociedade;
Pistas para a sua produtividade. (1)
António Bernardo Colaço
(Juiz-Conselheiro Jubilado)

“A velhice representa a história viva do passado com um futuro para viver”
“Discutir e apresentar soluções para o problema do IDOSO é uma questão de CIDADANIA”
A apreciação e análise do grande impacto dos
Pactos Internacionais na vida das sociedades humanas, constituindo objeto de discussão nesta
Conferência apresentamse como duas montanhas
em cujas encostas se tem
desenvolvido os esforços
no sentido por um
mundo, melhor e mais
feliz.
No vasto contexto de
temas e questões diretamente reportados a estes
Pactos, proponho-vos
trazer à discussão um – o
de velhice - que, não
sendo desprezado, não
tem alcançado um tratamento merecido, apesar
de em termos mundiais o número de idosos poder
vir a comportar já em 2020 cerca de 20% da população mundial.
Hoje vive-se mais tempo; mas não está garantido
que se viva melhor. Como interpretar então a velhice? Como uma conquista civilizacional ou um
“downgrade” na sensibilidade ética dos Estados
em assumir a sua responsabilidade social? Ou as
duas coisas em simultâneo? Eis a questão.

familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e superem o isolamento
ou a marginalização social.

2. A política de terceira idade engloba medidas
de carácter económico, social e cultural tendentes
a proporcionar às pessoas idosas oportunidades
de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida da comunidade”.
Sendo esta a diretriz programática traçada pela
Lei Fundamental, pode legitimamente concluirse que as pessoas idosas são titulares de autênticos
direitos - os direitos de envelhecimento (2) – exigíveis na prática com a legitimidade que lhes subjaz.
A Lei e os Direitos do Idoso
Outra coisa não seria de esperar de um regime
democrático
saído da Revolução do 25 de Abril de
A Constituição da República Portuguesa estatui
no seu artigo 72º sob a epígrafe (Terceira Idade): 1974 levado a cabo pelo Movimento das Forças
“1. As pessoas idosas têm direito à segurança Armadas.
económica e a condições de habitação e convívio Seria bom que países, tanto desenvolvidos como
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em vias de desenvolvimento, que tanto dizem
prezar os direitos democráticos, contivessem um
preceito congénere nas suas Leis Fundamentais
em homenagem precisamente ao trabalhador
ativo, potencial candidato a idoso no futuro.
A natureza programática dos direitos constitucionais não pode ser entendida como uma mera
declaração de intenções. As normas em apreço são
de aplicação imediata embora a concretização da
sua eficácia possa ser gradual, dependendo fundamentalmente da capacidade orçamental de
cada Estado, sem que seja no entanto adulterado
o seu alcance face ao fim último que visam atingir.
(3)
O Envelhecimento Saudável
A relação: gastos de saúde e o idoso
Em termos globais(4) o envelhecimento das populações está-se a acelerar em todo o mundo. Mas
velhice não é forçosamente sinónima de perda de
habilidade. Só vagamente poderá esta estar relacionada com a idade cronológica das pessoas.
Sucede mesmo que a idade avançada não implica
necessariamente um estado de dependência. Inexiste por isso a figura de um idoso “tipo”(5). O
envelhecimento saudável significa mais que a
mera ausência de doença. Se a manutenção de
saúde implica encargo monetário, os maiores custos para a sociedade decorrem, não dos gastos realizados para dotar o idoso de habilidade
funcional mas sim o da perda de benefício para a
sociedade que decorre se essas adaptações não se
realizarem.
Há por isso que ultrapassar os estereótipos sobre
a velhice, reformulando com a necessária urgência
verdadeiras e inovadoras políticas de saúde tendo
por base o envelhecimento. Impõe-se assim substituir o sistema de saúde tradicional, pela
atenção integrada a tributar em função das necessidades do adulto.
Esta proposição, sendo uma necessidade urgente
é algo que pode ser feito em todos os cenários, em
países com graus de desenvolvimento económico
diferentes.

A Realidade Mundial
em Números Comparativos:
- Em 1950, havia no mundo 205 milhões de pessoas com idade de 60 anos ou mais. Nesta altura
apenas China, Índia e EUA tinham mais de 10
milhões nesta área.
- Em 2000, ou seja 50 anos mais tarde, este
número passou a ser de 606 milhões. O número de
países com mais de 10 milhões de idosos passou a
ser de 12, incluindo 5 com mais de 20 milhões (6).
Ao grupo dos 3 acresceram mais 2 países.
- (A manter-se o índice de crescimento) em 2025,
serão 1,2 biliões e em 2050, o número passa a 2
mil milhões (biliões) (7). Serão já 33 países com
mais de 10 milhões, e 5 com mais de 50 milhões
(China, Índia, EUA, Indonésia e Brasil).
- Assente nesta base estatística, daqui a 45 anos
a população idosa ter-se-á duplicado. Quer isto
significar que a proporção desse crescimento em
comparação com a população mundial será consideravelmente significativa. Assim:
1950
60 anos 1/12
65+
1/20

2000
1/10
1/14

2050
1/5
1/6

- Os dados estatísticos sobre a população mundial
confirmam que na atualidade o ritmo de crescimento da população idosa de 65+, é três vezes superior que a jovem. Entre 1960 e 2000 a
proporção deste índice foi de 6.1%, prevendo-se
que aumente em 15.6% para o ano 2050.
- Constata-se que mais de ¼ da população
mundial vive em pobreza e cerca de 1,3 milhões
tem um rendimento <1€/dia.
E... em Portugal:
Os idosos, reformados e pensionistas através das
suas organizações representativas (8) têm desenvolvido uma intensa e permanente luta reivindicativa para a defesa das funções do Estado
social expressivamente exíguas e reclamam a proteção e garantia dos direitos que lhe são inerentes,
nomeadamente em sede de quantitativos de pen-
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sões mais em conformidade com a progressão com
o custo da vida, uma habitação social mais
condigna, pela demanda do funcionamento do
Serviço Nacional de Saúde em termos de maior
abrangência, funcionalidade e de proximidade, de
criação uma rede pública de equipamentos
serviços de apoio de qualidade e acessível a todos,
entre outras necessidades a exigirem satisfação no
plano de imediato.
Na verdade:
- Entre 2006/2008 pelo menos 2 milhões de portugueses viviam em risco de pobreza e a população mais afetada era a de 65> (9).
- Em 2005, havia 1,1 milhões de idosos (65 anos
e 65>), ou seja 11% da população total, sendo a
taxa de pobreza orçada em 28% (10). A evolução
da população idosa estava prevista em 18% para
2010, 20% para 2020, para 24% em 2030, 29%
em 2040 e 32% em 2050.
- Cento e dez (110) mil combatentes da guerra
do Ultramar que terminou em 1974 sofrem de
stress pós-traumático (11), agravado no reflexo
que um tal síndroma pode envolver no plano pessoal, familiar e social.
- O Instituto Nacional de Medicina legal revelou
que, das 2067 autópsias em casos de suicídio em
2013/2014, 767 correspondiam a óbitos de idosos,
“sendo que nos casos em que foi possível apurar
antecedentes psiquiátricos, estes revelaram-se estatisticamente significativos como fatores de
risco”. Neste âmbito, a Operação
Censos Sénior 2015
identificou mais de
5200 idosos a viver
sozinhos em situação precária, na
sua grande maioria
com limitações físicas e psicológicas.(12)
- Em 2016 o valor
mínimo mensal de
pensões do regime
de Segurança So-

cial, para a velhice e invalidez é de 263,00€ e de
sobrevivência 157,8€.(13)
- Um em cada quatro (4) aposentados é obrigado
a trabalhar após a aposentação.
- O crescimento da população idosa (65>) é três
vezes mais que a jovem, sendo que em 2014 a proporção era de 138 idosos por cada 100 jovens.(14)
- O quadro decrescente de problemas e dificuldades apontadas pelos idosos são: - problemas
económicos; -solidão; -problemas de assistência
médica; - falta de equipamento de apoio (domiciliário, lares) entre outros.(15)
- O quadro decrescente de problemas e dificuldades apontadas pelos idosos são: - problemas
económicos; -solidão; -problemas de assistência
médica; - falta de equipamento de apoio (domiciliário, lares) entre outros.
- Cerca de 1,2 milhões de idosos vivem sozinhos
ou acompanhados de outros idosos.
- Há uma constatação que o idoso de hoje, está
mais próximo de tecnologia, gerando novas necessidades, colocando assim a questão do seu
aproveitamento laboral.
É certo que foram adotadas medidas no sentido
de simplesmente aliviar o quadro penoso em que
a grande maioria de idosos vive em Portugal. São
neste sentido conhecidas algumas iniciativas legislativas e medidas programáticas (16)(17), mas
cuja eficácia se tornou exígua face à realidade e o
consequente quadro reivindicativo expresso pelas
associações representativas.
Considerandos:
Os dados estão
lançados. Tem sido
muito profusa ao
longo dos tempos, a
abordagem dedicada á velhice. Uma
simples consulta na
internet dá uma
ideia da amplitude
deste tratamento
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através de estudos, teses e análises para além dos
ensinamentos que a ciência gerontológica proporciona sobre a matéria.(18)
Também são profusos os instrumentos internacionais evocando a magnitude do problema da
velhice, a sua incidência no mundo, os gravames
do seu impacto na sociedade e a mira conjetural
das soluções abstratas plausíveis. Temos presente,
entre outros – A Recomendação R (99) do Comité
dos Ministros do Conselho de Europa de 23 de
Fevereiro de 1999 – (medidas flexíveis a adotar);
- A Declaração Final da Assembleia Geral da
AGE Platform-2015; - A Resolução nº 46/91 de 16
de Dezembro de 1991 que consagra os “Princípios
das Nações Unidas sobre o envelhecimento”; - O
Relatório da Organização Mundial de Saúde sobre
Envelhecimento e Saúde de 2015, - Conclusões do
Relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU) – 2015- realizado pelo Departamento dos
Assuntos Económicos e Sociais do Secretariado
das Nações Unidas, e - O Plano Internacional de
Acção resultante da 2ª Assembleia Mundial de
Velhice- realizada em Madrid – 2002 relativo à
população idosa, aprovado pela Resolução da Assembleia Geral da ONU nº57/167.(19)
Alertando para o problema, no essencial coincidentes com o que já acima se acha exposto, revelam-se no entanto imprecisos e por isso de pouca
eficácia na adoção de medidas reais para neutralizar o amplitude dos problemas que marcam
crescente e continuamente a triste situação do
idoso pelo mundo, incapazes por exemplo, de
impor sanções do tipo não participativo ou
mesmo de exclusão temporária aos Estados responsáveis pelo flagelo enquanto não acatarem as
medidas propostas ou adotarem as soluções consequentes, com a mesma eficácia e facilidade com
que se decretam sanções e bloqueios económicos
ou intervenções militares.
Para que tal sucedesse tornava-se mister que as
próprias recomendações estivessem alicerçadas
em princípios firmes de ética social, onde o respeito dimanasse na confiança da entidade emissora e onde o envolvimento na deliberação
decorresse de uma boa-fé participativa.
Não está em causa a idoneidade das instituições
que elaboram os documentos ou a integridade dos

que participam na sua elaboração. O que se põe
em causa é a metodologia que preside à formação
desses documentos. As asserções generalizantes
assentes em bases pouco estruturadas são fruto
de combinações prévias e instruções dadas aos
participantes pelos respetivos governos para não
ultrapassar o limite de consenso aceitável. Sucede
então que qualquer tentativa para o compromisso
simplesmente não existe. Apesar dos documentos
expressarem o consenso, aqueles não podem por
isso ir para além de meros propósitos de boa vontade. É neste patamar que reside o facto de não
ser ter sido possível satisfazer, no mínimo que
seja, a triste realidade perene da velhice.
É urgente e fundamental sair deste espartilho,
deste torpor.
O Alicerce para um Princípio
Se queremos resolver o problema real da velhice,
pondo de parte a vaguidade das iniciativas, o
palavreado floreado e as mega realizações de mínima eficácia, então toda a ação tem de assentar
em valores e princípios indeléveis e perenes,
aplicáveis a todas os Estados que se prezam de
democráticos, independentemente do seu grau de
desenvolvimento com a garantia de que serão respeitados.(20)
É sabido que a execução desta tarefa é ciclópica,
não apenas por implicar uma mudança de atitude
e um novo ou acrescido conceito valorativo
quanto ao fenómeno de velhice e o estatuto do
idoso, como a imperiosidade de impedir que o
fenómeno de corrupção política afete negativamente o objetivo que se pretende alcançar.
Como entender então as coisas?
O Estado continua a considerar o idoso numa
perspetiva economicista, despido de toda a consideração de ética, configurando-o como fardo,
um ente que está meramente tolerado a viver até
desaparecer.
Gerontologicamente falando, o avanço na idade,
pese embora comportando aspetos degenerativos,
tem de ser encarado na sua essência mais como
um processo evolutivo.(21) A evolução implica

BOLETIM Pag.9
assim o desenvolvimento expectável de um estádio natural, pese embora adaptável às circunstâncias do meio onde vive. A velhice no ser humano
representa pois uma fase que não pode ser encarada como terminal mas final no quadro de um
processo (a evolução) que não podendo ser evitado
nem interrompido pode e deve ser prolongado o
mais possível dada a projeção social do ser humano na sua plenitude existencial. E esta premissa é tanto mais verdadeira quanto é certo
estarmos a assistir a um aumento médio de
longevidade a ponto da Comissão das comunidades Europeias sustenta já a designação de 4ª
idade para o idoso a partir dos 75 anos.(22)
Porém, dado o conteúdo fluido pela imprecisão
etária em que um tal estado se adquire, sendo variável de pessoa para pessoa, está convencionado
assinalar os 65 anos como o matiz para a sua caracterização(23). Decorre daqui como um postulado irrecusável que o grau de exigência para a
satisfação dos direitos do idoso aumenta não só
em número (mais idosos) como em tempo (mais
idade).
O grau de exigência e o ónus
para realizar os di reitos do idoso

tendo basicamente por suporte a família e a comunidade.(25)
Outra é a problemática de encontrar e descobrir
até onde poderá ir a capacidade do idoso para
poder exigir que os seus direitos sejam respeitados. Se por hipótese, a família e a comunidade se
revelarem adversos ou incapazes para coerentemente exercer os seus deveres, qual o papel do Estado enquanto ente representativo do complexo
nacional, para dar cumprimento ao ditame da
Constituição? Esta é uma questão fundamental.(26)
É neste preciso ponto que se torna necessário
caracterizar e determinar a natureza do apoio a
tributar ao idoso. É sabido como a sociedade humana se tem distinguido e se prestigiado pelo ímpeto imprimido na crescente da longevidade do
ser humano. É sem dúvida uma conquista da civilização com a garantia da sua evolução.
A velhice e inerente longevidade glorificam a
seiva da vida e constituem o rosto de resistência
implacável ao destempero de destruição da vida
em qualquer sentido que os conceitos comportam.
Esta conquista impõe por isso a obrigação e o
dever da sua preservação e elevação qualitativa
no respeito devido á condição humana da qual
afinal todos nós fazemos parte. O respeito e salvaguarda da longevidade etária é um ónus que a
sociedade representada pelas suas instituições
tradicionais e organizativas se impõe a si própria
como um ponto de honra da sua própria existência. Afastadas por isso as considerações caritativas de tolerância ou de um ideário de privilégio
subjacente ao apoio ao idoso – a atenção a tributar aos cuidados do idoso emerge e se eleva como
uma obrigação que se impõe á instituição familiar
e à instituição do Estado, em pé de igualdade com
o que tem sido reconhecido às crianças e mulheres. É a dignidade humana que o exige.

A questão que se coloca é de encontrar as entidades capacitadas para responder à demanda do
idoso para poder exigir que os seus direitos sejam
respeitados. Tendo por base o ditame do artigo
72º da Constituição Portuguesa e que reflete a
tendência das democracias abertas (e não encapotadas) e modernas, e sem fazer uma incursão
analítica e detalhada nos sub-direitos em que se
desdobra o direito do idoso, é de assinalar que
aqueles se podem agrupar em duas categorias:
uma, de índole material a cargo do Estado(24),
cifrando-se esta num sistema de segurança social,
através de atribuição de uma pensão e aposentação que sejam humanamente condignas, de imO objectivo e a sua realização
plementação de uma metodologia ativa que
ultrapasse o imobilismo físico e o isolamento menNeste complexo de considerandos é imperioso
tal; de um sistema de saúde polivalente e de uma que em termos institucionais esta constatação
programação por um alojamento compatível; e a seja assumida pela família e em medida acrescida
outra, do ponto de vista emocional e solidário pelo Estado. Seguramente não é com pensões ou
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reformas inferiores ao salário mínimo nacional este já de per si insuficiente – que se satisfaz o direito à segurança económica nem com rendas superiores à pensão/reforma que se respeita o direito
à habitação condigna. Respeitar a autonomia pessoal do idoso é adotar uma política social de construção de fogos para habitação de idosos a tanto
capacitados. Neste contexto, sem por em causa o
contributo de lares de idosos, como solução para
as carências vivenciais, o recurso sistemático pelo
Estado a este tipo de alojamento/estadia, parecem transformar os idosos em entes segregados ou
meramente tolerados(27), a que não é alheio, o
que é mais grave, um certo cariz de segregação.
Há que alterar este estado de coisas. Os instrumentos internacionais, as legislações nacionais e
a moral social(28) têm de passar de mero campo
de “meetings” grandiloquentes, de uma fraseologia repetitiva, de asserções generalizantes e laivos
de meros propósitos bem-intencionados para um
posicionamento realista destinado a solucionar
com objetividade a problemática da velhice, hoje
pomposamente apelidada de 3ª idade mas que até
ao presente, salvo uma ou outra exceção, não
passa de uma etapa como que a dar tempo ou
deixar correr até ao decesso.

ações ficarão a dever tudo o que são e vierem a
ser. A grandeza social e a dignidade ética das sociedades regionais representadas pelos respetivos
Estados, serão sem dúvida avaliadas pela forma
como vivem os seus velhos. As magnas Convenções, Estudos Académicos, Planos e outras realizações no género fazem o que podem, traçam
conclusões, mas falta-lhes a força vinculativa para
se imporem com o mesmo impacto como sucede
nas deliberações de sanções económicas, bloqueios, boicotes ou intervenções militares. Uma
tal falha talvez se fique a dever, ora por não contemplarem soluções concretas ou determinarem
práticas efetivas para a solução que aflige a humanidade ora por falta de real vontade na sua resolução. Tal não impede contudo que no final
todos se sintam de consciência tranquila, da
mesma forma como os dadores de caridade
quando confundem meros atos de assistência com
solidariedade humana. E assim este estado de
coisas faz com que por cada ano que passa se discutam os mesmos problemas já com o problema
agravado. É aliás o que se sucede com o problema
da fome e miséria no mundo ou com o eterno
problema de refugiados e migrantes de outras paragens.
E no entanto pouco seria necessário para soluUm possível percurso a seguir
cionar este magno problema da velhice, contraposto aos ciclópicos gastos com a guerra ou a
O Envelhecimento ativo tem sido apontado extravagância dos gastos dos Governos em sumpcomo a forma de entreter o idoso a movimentar- tuárias benesses bem conhecidas e que nenhum
se, a se distrair e de divertir, como que a medalhá- proveito traz à sociedade global.
lo pela longevidade atingida. Se assim for será
uma maneira enviesada senão mesmo farisaica de
A sugestão de um guião (29):
cognominá-lo de inútil. Porém, o reconhecimento
Certas ideias - mestras que devem nortear o obpela velhice alcança um outro patamar, mais ele- jetivo proposto:
vado quando o que se atribuir ao idoso é sobre- Aumentou o número de idosos. Vive-se mais,
tudo o reconhecimento dando realização prática mas será que se vive melhor? O idoso pode não ser
à prestação devida pela sociedade face ao seu con- mal tratado, mas não é bem tratado.
tributo na evolução da coletividade global a que - O homem conquistou mais tempo, mas não sabe
todos pertencemos e sem o qual seria subval- o que fazer com os dias que conquistou. A verdade
orizada.
é que não pode ser relegado para a inatividade,
É aos idosos, reformados e pensionistas da nossa por ser contrário à natureza humana.
geração e das gerações anteriores a que segura- - Sem o idoso jamais existiria o atual estado de
mente se juntarão os idosos do amanhã (jovens e desenvolvimento social, económico e cultural que
trabalhadores hoje no ativo) que as sucessivas ger- o cidadão ativo hoje desfruta.
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- Por conseguinte, o idoso não pode ser um ente
meramente tolerado, nem privilegiado.
- O idoso é parte integrante da sociedade, titular
de direitos de cidadão comum como tal sujeito a
deveres enquanto capacitado para tal.
- O trabalhador de hoje será inelutavelmente o
idoso de amanhã. O idoso de hoje foi um trabalhador ativo de ontem.
- Foram os idosos de muitas gerações que geraram
e fortificaram os alicerces da sociedade em que
vivemos, sem o que nem haveria Estado nem
campo para o trabalhador ativo.
- Um Estado que não respeita a velhice não está
em condições de ser respeitado por outros Estados.
Recomendação à Comunidade Internacional
e aos Estados Soberanos

Por uma Programação Nacional
Sem pôr em causa a especificidade de cada país,
o programa a apresentar pelo governo deverá ser
aprovado em Assembleia Nacional de cada país,
no mesmo devendo figurar rubricas de caráter
obrigatório, como:
- O marcador de um serviço estatístico permanente e contínuo, focalizado nas vertentes: etária;
ocupacionais e de localização.
- A elaboração de um Programa-base a ser implementado obrigatoriamente por unidade sectorial de cada circunscrição (tipo município;
“county”; região; “panchayats”; e outros)
- A implementação de serviços obrigatórios polivalente ao nível sectorial de cada circunscrição:
de âmbito social; assistência medico/medicamentosa; de atividade física programada.
- A implementação de um serviço de fiscalização

Por uma Convenção das NN.UU
Enfrentar a questão da velhice em geral e do
idoso em especial, é antes de tudo um assunto de
consciência coletiva das Nações. Significa isto que
os países, têm de reconhecer a existência de que
há um problema mundial de velhice, que toca a
todos independentemente das características
próprias que possa assumir ao nível nacional de
cada um dos países. O aspeto toca um pouco à
semelhança do recente problema de migrantes,
enquanto um problema humano e que corre o
risco de atingir foros dramáticos quando as circunstâncias se agudizam(30). Este entendimento
é seguramente viável através de uma curta mas
expressiva Convenção. De entre os aspetos a considerar é a obrigatoriedade de uma verba orçamental obrigatória a ser atribuída anualmente em
cada país por altura da aprovação deste documento.
De significativo interesse é a circunstância da
Comissão Europeia ter lançado em 08 de Março
de 2016 um debate sobre o European Pillar on
Human Rights onde poderá vir a ser contemplada a situação do idoso.

persistente ao nível sectorial e em todos os núcleos
de envolvimento(31).
- Exigência de unidades residenciais unipessoal
ou de casal no quadro de habitação social geral,
- “Lares de idosos”, com instalações aprovadas e
pessoal profissionalmente capacitado e com obrigatoriedade de programação pré-definida: ginástica; cuidados pessoais; programas de convívio
social e impulsionar o convívio familiar.
- Um sistema de instrução abrangente, como
combate ao analfabetismo, de orientações liminares para os cuidados pessoais(32).
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- Fomentar todas as medidas conducentes à eliminação da nocividade do ISOLAMENTO e inerente sentimento.
- Materializar o sentido de cidadania ativa
visando a intervenção na vida e assuntos públicos, como participar em organismo cívicos, concorrer a cargos da sua opção - político, artístico e
outros.
- Reassumir o trabalho artesanal
- Um sistema de comunicação e intercomunicação permanente de aconselhamento sobre os assuntos gerais de vida quotidiana
- Implementar a vigilância e eliminar o isolamento rural.
- Assegurar um sistema de pensões de reforma
que atenda às carências dos idosos na essencialidade de necessidades.
- Fomentar o associativismo representativo.
Final:
Seja como for, em minha opinião é de rejeitar
de uma vez para sempre o discurso ou juízos miserabilistas relativamente à faixa etária do idoso,
e transformar em campo de semeadura o que até
agora não tem passado de mero malabarismo verbal, de boa intencionalidade, de juízos reformistas
mirabolantes. Os Estados tem-se confinado a um
papel de mero observador ou de tolerante na base
de políticas de paninhos quentes. Prioriza no
essencial tão só a solidariedade social e a boa vontade do cidadão. É chegado, o momento de assumir uma atitude proactiva através de uma
gestão nobre, adotando soluções cujo paradigma
acima se traça.
Qual a razão?
PORQUE PARA UMA PESSOA IDOSA A
CRENÇA NO FUTURO É VIVER HOJE.
Notas
(1) –Comunicação apresentada à Conferência Internacional
no 50º Aniversário da Aprovação pela ONU dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos – Pacto Internacional de
Direitos Políticos e Pacto Internacional de Direitos
Económicos, Sociais e Culturais.

(2) – Constituição da República Portuguesa – anotada-vol. 1-4ªed.revista – Coimbra Editora- Gomes Canotilho e Vital Moreira.
A estatuição do preceito constitucional compatibiliza-se
com o artigo 25º da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, aprovada pela Assembleia das nações Unidas em
1948.
(3) – Segundo a classificação adotada pelo constitucionalista brasileiro José Afonso de Silva, na sua publicação
“ A aplicabilidade das normas constitucionais”.
(4) – Referência à opinião da DrªMargaret Chan - Diretora Geral da OMS na apresentação do Relatório sobre o
ENVELHECIMENTO E SAÚDE – 2015. A OMS propõe
um novo conceito de envelhecimento -“o envelhecimento
saudável é um processo de desenvolvimento e manutenção
de capacidade funcional que permite o bem-estar em idade
avançada”.
(5) – São conhecidos casos de adultos maiores de 80
anos com capacidades física e mental comparáveis ao nível
de muitos jovens de 20 anos.
(6) – China -129 milhões, Índia 77milhões, EUA 46
milhões, Japão 30 milhões e Federação da Rússia 27 milhões.
(7) – Dados da Organização Mundial de Saúde.
(8) – Em Portugal existem duas associações de âmbito
nacional representativas de reformados, pensionistas e
idosos: o MURPI oficialmente instituída em 25 de Maio de
1998 e APRE com Estatutos aprovados em 14.12.2012. A
estas devem acrescentar-se centenas de organismos congéneres de âmbito local espalhados pelo país.
9) – Plano Nacional de Ação para a Inclusão de 2006
a 2008.
(10) – Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2005.
(11) – in:Correio de Manhã de 22.02.2016.
(12) – in:Observador (jornal digital) e Público ambos de
29.10.2015.
(13) – in:DGSS/MSESS-Pordata, atualizada em 01.04.2016.
Em 2016 o salário mínimo nacional é de 530€.
(14) – Proporção com tendência a aumentar. Dados do INE
– Pordata (atualizada em 01.12.2015).
(15) – Na 3ª idade a solidão, a depressão e uma fratura
são mais propensos a predizer o risco de uma pessoa morrer
nos próximos 5 anos (Estudo publicado na Revista de Academia Nacional de Ciências dos E.U.A- Maio -2016).
(16) – Em 1970, realizou-se um seminário sob o tema
“Política para a 3ª idade”, até então apenas assegurada
para a função pública. Havia algumas caixas Particulares
de Reforma no sector privado. Surge então o DL nº 413/71
de 27 de Setembro, abrindo caminho para o Serviço de Reabilitação e Proteção aos diminuídos e Idoso, o Instituto de
Família e a acção Social. A situação do Idoso adquire assim
uma certa autonomização. – cfr. Decreto lei nº519-G2/79 –
criando um Grupo de Trabalho para lidar com esta problemática, cuja eficácia prática se desconhece. O Relatório
de 1980 não surtiu qualquer efeito. O programa Nacional
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para a Saúde das Pessoas Idosas no âmbito
do Plano Nacional de
Saúde (2004-2010) resultados do qual estão
por conhecer.
(17) – cfr. Estudo realizado pelo Centro
Português de Investigação em História e
Trabalho Social, de
autoria de Maria
Irene Lopes B. de
Carvalho, os serviços
de cuidados na velhice
estão ainda bem
aquém e não respondem à satisfação dos objetivos. – É de
notar que a problemática da velhice toca todo e qualquer
idoso, independentemente da sua capacidade económica. É
o entanto bem sabido que aquele que é mais abastado sempre há-de dispor de mais e melhores meios defensivos que o
pobre.
(18) - Em termos de bibliografia mais rebuscada
basta só referir “De Senectude” de Cícero (106-43 A.C.); aos
comentários que a escritora Simone de Beauvoir teceu sob
o título “A Velhice – As relações com o Mundo” (séc. XX),
não olvidando o quadro de Rembrandt – a “Meditação” (se.
XVII) ou os filmes “História Real” de David Lynch e mais
recentemente “O Estagiário” com Roberto de Niro ou ainda
“Aparajito” da trilogia Apu, de Satyajit Ray. Em todos eles
se evidencia a triste realidade que afeta o idoso no seu trilho
existencial de isolamento e a aspereza com que a sua situação é perspetivada pelo familiar e pelo cidadão, patenteando-se a grandiosidade da reserva afetiva que o velho é
capaz de tributar ao seu semelhante e simultaneamente contribuir para a produtividade social precisamente pela sua
grande vivência “do mundo e das coisas”.
(19) – A Resolução nº46/91 mereceu acolhimento pelo XIX
Governo Constitucional em 13 de Agosto 2015, ficando a
sua execução todavia na dependência de existência de fundos disponíveis por parte de entidades públicas competentes. O documento intitula-se “Um memorando para o
futuro “ – “Estratégia para a proteção do Idoso”. O documento esgota-se na adoção de medidas legais de natureza
civil e burocráticas sem definir quaisquer ações concretas
programadas para a solução de problemas diretos e que
mais afligem o idoso. Assim se entende porque é que as associações representativas dos idosos continuam a reivindicar direitos materiais e económicos, por mínimo que seja.
(20) – No antigo Egipto, 110 anos parece ter sido o
ideal de longevidade. Chegar à velhice era porém raro. Daí
que, quem avançasse bem em idade fosse considerado um
privilegiado. Os velhos eram por isso respeitados. Fomentava-se o reconhecimento da experiência da vida e a fonte
de sabedoria, capaz de ditar os bons costumes e a sagaci-

dade aos mais novos. Era
assim um dever da comunidade cuidar dos seus
velhos. O velho não devia
constituir pois um encargo mas um elemento
que valorizava a própria
família a que pertencia e
a comunidade da qual
fazia parte. Pode assim
dizer-se que no passado,
uma comunidade era
tanto mais respeitada
quanto mais consistente e
profunda fosse a forma
como cuidava dos seus
velhos. É possível encontrar a força deste ideal no quadro
social da antiguidade chinesa, Inca, Japonesa e Azteca.
Porém por estranho que pareça é na Grécia antiga que
começa o menosprezo pelo estatuto da velhice devido ao
culto da força física e beleza que constituíram um apanágio
daquela civilização. Seria porém com a Revolução Industrial, pelos seus conceitos de máxima produtividade e do incipiente liberalismo que o sentido e alcance da velhice
atingiriam o seu ponto mais desumano, contextualizada a
uma posição de quase “res nullius”.
(21) – O cerne das teorias evolucionistas entronca na
ideia de que o envelhecimento ou senescência assenta no
conceito de que a força da seleção natural decresce com o
aumento da idade. A teoria foi matematicamente comprovada pelo biólogo William D. Hamilton (1966).
(22) – Ficando a 3ª idade reservada para a faixa dos 50-74
anos.
(23) – É a etapa crítica de duas vertentes: por um lado, o
sentimento de falta de atividade laboral contributiva para
a sociedade; por outro, quando surgem estados físico-emocionais de isolamento, dependência, doença, depressão, falta
de mobilidade e sentimento de exclusão social, grandemente
condicionados pela 1ª vertente. Hoje a partir dos 65 anos
há a acrescentar pelo menos +15 anos (homem) e +18 anos
(mulher).
(24) – “segurança económica e condições de habitação”.
(25) – respeito pela autonomia pessoal do idoso; que
evitem e superem o seu isolamento ou a marginalização social; é o mesmo que dizer, o respeito pela personalidade do
idoso e a pugna pela sua ativação social produtiva. – Com
que direito e qual o valor moral de um agregado em se intitular de família para simplesmente abandonar o seu idoso
à sua sorte? É algo que merece reflexão dos sociólogos e tantos e tantos “consultores familiares”, sendo que a problemática não se reduz a meros aconselhamentos. De igual
jeito a questão coloca-se a nível comunitário.
(26) – A título meramente exemplificativo, apontase ao Projeto de Lei nº62/XIII/1ª, apresentado pelos partidos PSD/PP em 04.12.2015, entre outras propostas, a de
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incriminar o agente que “abandonar pessoa idosa em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação de
cuidados de saúde, quando a pessoa idosa se encontre a
cargo do agente”. Este entendimento mereceu acolhimento
na sua generalidade. Na discussão parlamentar o PCP
apontou o melindre da situação quando a penalização possa
atingir pessoas ou famílias de escassos recursos para sustentar e fazer face ás despesas com a saúde do idoso, daí podendo resultar precisamente o contrário da solução
propugnada, ou seja, de evitar o internamento ficando o
idoso em casa numa situação bem pior. A situação é
polémica a não ser que o encarregado ou a família recebesse
um apoio subsidiado pelo Estado.
(27) – Muitos desses lares tem vindo a funcionar algo
deficitariamente no que diz respeito ao tratamento dos
idosos. Impunha-se por isso que a entidade oficial competente fosse mais severa em matéria de fiscalização, até
porque um número significativo desses lares de idosos tem
vindo gradualmente a ser instituições de iniciativa privada,
como fonte privilegiada de negócio, sendo muito procurados
quando as famílias optam simplesmente por ali despejar o
idoso. – Um relato numa casa de idosos que, em honestidade, bem se poderia aplicar a muitos outras: “A sensação
que se tem é de um lugar onde o tempo estagnou. As horas
não passam e existe uma situação de “mesmice” nas diferentes horas do dia: idosos sentados estáticos, muitas vezes
um ao lado do outro, sem conversas, ou quando se ouve alguma voz na maioria das vezes é solitária. Idosos conversam, mas não se ouvem. Uns gritam sem motivo aparente,
outros vagam. A sensação é de desistência de vida. Permanece um tempo vazio de “espera” de morte nas instituições (Lima,20).
“Nos asilos o vínculo de família é interrompido. Este
desligamento que causa muito sofrimento, pode ser um
fator que desencadeia de deterioração de saúde do idoso,
que se vê sozinho, isolado, sem receber visitas, e portanto
sem ninguém no mundo” (Perlini, Leite,Furini 2007 – Um
estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro).
(28) – Nestes se incluem as posições pastorais de núcleos religiosos, opiniões, trabalhos académicos e atuações
de organismos de solidariedade social.
(29) – Por estranho que parece as duas Convenções
não mencionam expressamente à questão da velhice. –
Antes de enveredar para o campo de propostas e possíveis
soluções cumpre referir a um documento com interesse de
âmbito europeu, apesar da sua generacidade, faculta pistas,
algumas das quais bem podiam ser adotadas no plano internacional. Trata-se da “Declaração Final da Assembleia
Geral de AGE -2015 sob o lema – Por melhor reconhecimento de um maior respeito pelos direitos de idosos na
União Europeia”. Aí se advoga entre outras medidas, a i)
aplicação do quadro jurídico existente e avaliação do seu
impacto sobre as pessoas idosas, ii) consolidar o quadro jurídico de modo a melhor proteger os direitos das pessoas
idosas e eliminar a descriminação com base na idade e, iii)

reconhecer os direitos de pessoas idosas e fazer destes direitos um pilar de economia dos seniores a fim de garantir que
o seu potencial inovador será colocado em rendibilidade,
para responder às necessidades específicas das populações
envelhecidas (ou em vias de envelhecimento) da Europa. A
Declaração denuncia os Países que não respeitam a Convenção das Nações Unidas relativa aos direitos de pessoas
com deficiência.
Em Portugal poderia mencionar-se: - O Estado Providência
- DL nº519-G2/79 de 29 de Setembro; - A Resolução do Conselho de Ministros de 1988, visando políticas sociais para a
velhice; - Programa Nacional para a saúde das Pessoas
Idosas que terminou em 2010.
(30) – casos de calamidades; secas; chuvas, epidemias; fome
e outros do tipo.
(31) – Em 2014/2015 a imprensa portuguesa denunciou casos de falecimentos de idosos em situações em
condições insólitas de isolamento e abandono. Foi notório
o caso de uma idosa de 87 anos, descoberta cadáver, decorridos cerca de 9 anos na sua residência em Rinchoa-Sintra,
e isto apenas quando a casa foi posta à venda em hasta
pública pelas Finanças ou seja, o Estado. Caso extremo sim,
mas paradigmático quanto ao risco potencial de centenas,
senão de milhares de idosos por esse mundo fora, votados
ao abandono e isolamento precisamente por serem idosos.
(32) – RUTIS, Rede de Universidades Sénior, definese como resposta socio-educativa, visando criar e dinamizar
regularmente atividades sociais, culturais, educativas e de
convívio, mas que não preenchem o alcance instrutivo
primário exigível ao nível da ruralidade e estrato populacional idoso de mobilidade precária na província.
(33) – A situação constante da nota de roda pé 31
pelo insólito de que se revestiu viria a dar origem a operação
“Census Sénior” da GNR, expressa numa ronda por terras
da província, com vista a fazer um balanço de idosos espalhados em regiões ou locais muitas vezes de difícil acesso,
vivendo em situações de isolamento. Embora o objetivo
profundo fosse o de evitar situações como os de decessos/surpresa e alertar os velhos dos perigos que corriam pelos roubos, burlas e perigo de insegurança (o que gerava ainda
receios maiores face aos que já viviam) esta vigilância viria
a ter um aspeto positivo, no sentido de detetar casos de
idosos, a viver em locais recônditos, sem apoios de espécie
alguma. A operação veio a dar conta por exemplo, de que
existiam cerca de 28.000 idosos, dos quais 19.455 viviam
sozinhos e 6.565 em locais isolados, alertando as entidades
competentes dessa situação. Censo posterior confirmaria
um aumento de 22,6%, sendo que Viseu é o distrito onde o
impacto dessa situação mais se faz sentir.
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JUSTIÇA em PORTUGAL
Direitos e Códigos, Sistema de Funcionamento e Revisão Indispensável
Guilherme da Fonseca
(Juiz Conselheiro Jubilado)
1. Falar de matérias relacionadas com a “Justiça
em Portugal” é sempre pessoalmente um tema
atraente, pois lidei ao longo da minha vida profissional com a Justiça e aliás, aderi cedo à ideia do
Direito, sempre presente no meu imaginário,
talvez por influência do meu avô paterno, que foi
magistrado, e as suas histórias de deambulação
pelo País eram contadas lá em casa.
E falar de direitos e códigos, como subtemas,
ainda é mais
atractivo, pois
permite passar
por cima dos tribunais, que são
correntemente a
temática central
em
iniciativas
públicas
deste
tipo, envolvendo
sistematicamente
os tópicos da ineficiência e da
morosidade dos tribunais na administração da
Justiça, a par das questões actuais da judicialização da politica e da politização dos juízes. Se me
permitem só um aparte, já que aludi a tribunais,
para dizer que o 25 de Abril de 1974 pouco ou
nada teve a ver com os tribunais. O próprio Programa do Movimento das Forças Armadas, que
libertou o País de uma ditadura de mais de 40
anos, apenas referia a extinção dos tribunais
plenários, os chamados “tribunais especiais”, e a
amnistia dos presos políticos, como não podia
deixar de ser, e a dignificação do processo penal
em todas as suas fases. Porém, os juízes continuaram nos tribunais e poucos foram abrangidos
por medidas de saneamento político – e mesmo
estes regressaram depois, beneficiando de uma reabilitação - , os presidentes dos tribunais superiores mantiveram as suas funções e o então

Conselho Superior Judiciário, órgão de gestão e
disciplina dos juízes, sob a tutela do Ministro da
Justiça, prosseguiu nas suas tarefas, sendo curioso
que nas actas das reuniões do Conselho pós – 25
de Abril, não há nenhuma alusão ao processo revolucionário vivido entre nós.
Portanto, tudo continuou na mesma após o 25
de Abril de 1974, no que toca aos tribunais, salvo
um ou outro processo ou pormenor, como foi o ingresso das mulheres
nas
magistraturas e o
modo de recrutamento dos magi s t r a d o s ,
substituindo-se
os concursos por
estágios.
Com
maior
relevo,
mais tarde, foi a
novidade de um
primeiro passo na
criação da Comissão Constitucional junto do
então Conselho da Revolução, a que depois se
seguiu o Tribunal Constitucional, aparecido com
a revisão constitucional de 1982 e que começou a
funcionar em 1983, já lá vão mais de 30 anos,
sempre com uma formação de treze juízes, e é o
verdadeiro guardião da Constituição da
República Portuguesa de 1976 (CRP).
2.Volvendo aos direitos e códigos, começamos
por aqueles, porque é mais fácil lidar com a
temática dos direitos, no sentido mais extenso dos
direitos dos cidadãos.
2.1. Com efeito, a panóplia ou carta dos direitos
dos cidadãos, desde logo os proclamados ou fixados na CRP, sem esquecer a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia e a Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, está hoje sedi-
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mentada, conquanto,
no terreno, por vezes,
a operatividade dos
direitos depare com
dificuldades (vejamse com mais imediatismo os exemplos
do direito à saúde e
do direito à educação,
onde nem sempre os
serviços públicos respectivos, porque são
extintos ou perdem
pessoal e meios, correspondem à procura dos cidadãos, defraudando
as suas expectativas). E acrescentem-se, a par da
pesada carga fiscal, os cortes nas remunerações e
nas pensões/reformas, que todos temos sofrido
nestes últimos anos de crise.
É, no fundo, uma longa tradição histórica do
nosso País, que vai entroncar na Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução
Francesa, mas que percorre os tempos da Monarquia do Séc. XIX (a primeira Constituição é de
1822), a primeira República, mesmo a ditadura
de 40 anos de Salazar/Marcelo Caetano, até
chegarmos ao 25 de Abril de 1974.
Mas, neste ponto, importa fazer distinção entre
direitos de liberdade ou direitos, liberdades e
garantias pessoais, incluindo os direitos políticos
(direitos de cidadania) ou direitos, liberdades e
garantias de participação politica, e direitos
económicos, sociais e culturais, incluindo especialmente os direitos dos trabalhadores ou das massas
trabalhadoras. O que tudo configura o tão proclamado Estado Social, a que prefiro chamar Estado
de Bem-Estar, com lugar também na União Europeia, por via da Carta Social Europeia.
Ora, desde o direito à vida (artº24º) e o direito à
liberdade e à segurança (artº27º), com um forte
pendor garantistico, passando pela liberdade de
expressão e informação (artº37º), reflectida na
liberdade de imprensa (artº38º), pela liberdade de
consciência, de religião e de culto (artº41º), até
chegar ao direito de reunião e de manifestação,
aquele, pelo menos, “sem necessidade de qualquer

autorização” (artº45º)
e à liberdade de associação (artº46º), tudo
isto, en passant, constitui, no meu entendimento, o núcleo duro
dos direitos, liberdades
e garantias pessoais.
Depois, temos os direitos, liberdades e
garantias de participação política, condensados nos artºs 48º a
52º, da CRP, com
destaque para a participação na vida pública,
para o direito de sufrágio, que “é pessoal e constitui um dever cívico”, e para “o direito de constituir ou participar em associações e partidos
políticos”.
Por fim, o quadro do tal Estado de Bem-Estar,
que é preenchido na CRP por múltiplos e diversificados direitos, como são, com maior significado,
os direitos dos trabalhadores – à cabeça, o direito
ao trabalho, o direito à retribuição do trabalho, o
direito à segurança no emprego, com proibição do
despedimento sem justa causa, e o direito à greve
-, todos eles constando dos artºs 53º e 59º, o direito
de propriedade privada (artº62º), o direito à segurança social (artº63º), o direito à protecção da
saúde, com a proclamação de um serviço nacional
de saúde universal e geral, o SNS, tendencialmente gratuito (artº64º), o direito à habitação
(artº65º), o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado
(artº66º), o complexo dos direitos relativos à
família (artºs 67º, 68º e 69º) e o direito á educação
e à cultura, que se estende ao direito ao ensino
com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, sendo o ensino
básico universal, obrigatório e gratuito (artº74º).
Todo este quadro normativo da Lei Fundamental,
retratando os direitos fundamentais, em que os
constituintes se empenharam em dar tradução às
tarefas fundamentais do Estado assinaladas no
artº9º, entre as quais se salienta, como objectivo
primacial, a promoção do bem-estar e da quali-

BOLETIM Pag.17
dade de vida do povo e a igualdade real entre portugueses (alínea d), é um modelo em termos de direito comparado e, no essencial, ilumina todo o
ordenamento jurídico infra-constitucional, podendo dizer-se que o legislador tem sabido, em
geral, adoptar soluções que obedecem, na sua literalidade, aos ditames/comandos constitucionais.
E não podia deixar de ser assim, pois, doutro
modo, abrir-se-iam confrontos com normas e
princípios que constam ou se extraem da CRP, e
que o Tribunal Constitucional não deixaria certamente passar, na sua acção fiscalizadora do
cumprimento da CRP, como seu guardião (há, por
vezes, maus exemplos de medidas legais que tentam escapar a essa acção, como tem acontecido
com normas das últimas leis orçamentais, que não
escaparam a juízos de censurabilidade do Tribunal Constitucional).
2.2. Reflectindo agora sobre os códigos, que são
muitos, talvez mesmo demasiados (sempre houve
entre nós um frenesim na produção legislativa, editando-se normas sobre tudo e sobre todos, como
se elas fossem a única solução para os problemas
quotidianos), podemos encontrar na CRP credenciais para os códigos, pelo menos, para os grandes
códigos, mas não só.
Assim, da CRP extraem-se referências sobre o
Código Penal e o Código de Processo Penal, paralelamente, o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, sobre o Código
Civil e o Código de Processo Civil, o Código do
Trabalho e o Código de Processo do Trabalho, (a
par o Regime do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas), o Código de Processo nos Tribunais Administrativos e o Código do Procedimento Administrativo, o Código Administrativo,
que agora é meramente residual, o Código Comercial e o Código da Insolvência e da Recuperação
de Empresas, o Código das Sociedades Comerciais, o Código de Processo e Procedimento Tributário (a par da Lei Geral Tributária), o Código
das Custas Judiciais, o Código Cooperativo, o
Código da Estrada, o Código de Direitos de Autor
e Direitos Conexos, o Código dos Valores Mobiliários, o Código do Notariado e os Códigos dos

Registos, Civil, Predial e Comercial, o Código das
Expropriações, o Código dos Contratos Públicos,
o Código da Publicidade, o Código dos Resíduos,
o complexo dos Códigos tributários/fiscais (o
Código do IRS, do IRC, do IVA, e do IMI, por exemplo), o Código dos Regimes Contributivos e Sistema Previdencial de Segurança Social.
Enfim, todo um universo de diplomas legais,
com a designação de Códigos, a que certamente
faltam alguns títulos, e que são fontes primárias
de outras normas de hierarquia inferior, que os
complementam ou dão-lhes execução.
A outro nível e com outros nomen júris, não
podemos esquecer os estatutos dos juízes e dos
magistrados do Ministério Público e também dos
advogados, a nova lei de reorganização judiciária
e o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a lei do acesso ao direito e aos tribunais, a lei
do regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entidades públicas, a lei
do Tribunal Constitucional, sobre organização,
funcionamento e processo desse tribunal, o Estatuto do Provedor de Justiça e o RAU, o regime
do arrendamento urbano. De seguida, temos os
estatutos politico-administrativos dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, a lei quadro das Autoridades Reguladoras, os importantes corpos de
leis que regem a Administração Pública, o Poder
Local, as Forças Armadas e as Forças de Segurança e os processos eleitorais que regulam as
eleições para a Presidência da República, a Assembleia da República, as autarquias locais, e
para as Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira e ainda para o Parlamento Europeu.
Este é um outro universo de leis, as que parecem
ser mais relevantes, e também fontes primárias de
outras normas de hierarquia inferior, que as complementam ou dão-lhes execução.
Quer dizer: deparamos no nosso ordenamento
jurídico-infraconstitucional com todo este arco
normativo primário, regido pelo princípio da precedência da lei, que preenche uma verdadeira e
grande biblioteca jurídica para quem seja generalista em todas as áreas do Direito. Daí que se
caminhe cada vez mais para a especialização entre
os magistrados e os advogados.
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2.3. E, depois, acima desse ordenamento, para
além da CRP, vamos encontrar o direito internacional público, sobretudo, o de natureza convencional, a que se refere o artº8º da CRP, acrescendo
o direito da União Europeia, cujos actos jurídicos
– directivas e regulamentos – são transpostos para
a ordem interna portuguesa sob forma de lei, decreto-lei ou decreto legislativo regional (artº112º,
nº8), com aplicação “nos termos definidos pelo direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático”
(artº8º, nº4). É uma fórmula verdadeiramente infeliz, que não tem merecido tratamento na Doutrina, resultante de uma das últimas revisões
constitucionais, conferindo, todavia, uma
prevalência absoluta ou quase absoluta do direito
da União, e pouco vale aquela ressalva da fórmula
final do nº4.
Enfim, mais um traço distintivo da perda da
soberania nacional, aqui, no plano das leis portuguesas, que, em principio, têm de ceder perante
o direito da União.
Levando tudo isto às últimas consequências, pode
estabelecer-se uma ordem hierárquica nova dos
actos normativos: a CRP, que é indiscutível posicionar em primeiro lugar, o direito da União Europeia e o direito interno português, com uma
mancha desenhada no artº112º da CRP.
Mas há ainda mais dois aspectos negativos acolhidos na CRP: em primeiro lugar, a aceitação da
jurisdição do Tribunal Penal Internacional, nas
condições de complementaridade e demais termos
estabelecidos do Estatuto de Roma (artº7º, nº7),
com todas as sequelas negativas que esse Estatuto
significa para o nosso País; e em segundo lugar,
em matéria de extradição, a aplicação das normas
de cooperação judiciária penal estabelecidas no
âmbito da União Europeia (artº33º, nº5), uma vez
mais a prevalência absoluta do direito da União.
Este é outro traço da perda da soberania nacional,
com consequências negativas para os cidadãos nacionais.
3. Para terminar o programa deste painel, há
que ponderar os efeitos do sistema de funcionamento e da revisão indispensável, que são tópicos
que transversalmente tocam nos direitos e nos

códigos que acabamos por identificar e descrever
em breves palavras. Sabendo nós que direitos,
pelo menos, os principais, de que somos titulares
e que códigos, a par de outros corpos legislativos,
nos regem, importa ainda saber se tudo isso funciona e se é ou não indispensável uma revisão,
ainda que ela seja localizada e pontual. E, depois,
fica pronto o edifício que teremos à nossa frente.
Desde já, previno que vou ser curto nessa ponderação, pois, relativamente aos direitos, eles só
não são eficaz e totalmente operacionais, na nossa
vida quotidiana, porque há sempre perturbações
ou agressões da parte do Poder Politico e dos
poderes públicos que o servem, e não só, por via
de actos jurídicos e actos materiais que chegam
mesmo a infringir normas e princípios constitucionalmente consagrados. Se isto não é tanto
assim com os direitos de liberdade e os direitos
políticos, pois não se vêem patentemente por aí,
da parte das autoridades públicas, por exemplo,
manifestações proibidas, torturas ou maus tratos
a presos, reuniões na via pública mandadas dispersar, domicílios violados, aplicação de penas
que não estejam expressamente cominadas em lei
anterior, atropelos á liberdade de expressão e á
liberdade de imprensa, o mesmo não se passa com
os direitos que integram o chamado Estado Social
ou Estado de Bem-Estar.
Na verdade, as perturbações e agressões são
muitas e atingem todos os sectores sociais, em prejuízo dos cidadãos. São, a título meramente exemplificativo, os mais variados cortes nas
remunerações e nas pensões/reformas, atingindo
a dignidade da pessoa humana, que é uma bandeira do nosso Estado de direito democrático,
apanhando também o funcionamento dos
serviços públicos, com prejuízo do seu funcionamento, a extinção ou encerramento de alguns
desses serviços, com destaque especial na educação e na saúde e o seu SNS, sem esquecer os tribunais das comarcas, e o ataque aos direitos dos
trabalhadores (a precaridade do vínculo laboral,
a flexibilização da relação de emprego, a
pressão/assédio sobre os trabalhadores, para se
atingirem objectivos inconfessáveis).
Em suma, tem de reconhecer-se que há pontos
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de ruptura no funcionamento
úmeros diplomas legais, sobredos direitos, cabendo o controlo
tudo, os códigos fiscais, o que é
aos tribunais, em geral, e, em eschocante verificar todos os anos?
pecial ao Tribunal ConstituRelativamente a uma revisão incional, sob o impulso dos
dispensável desses códigos, eu recidadãos prejudicados.
sisto sempre a essa ideia de
Já no que toca a uma revisão
revisão, pois os corpos de leis
indispensável desses direitos,
devem ser testados ao longo dos
permito-me afirmar que deixeanos e era bom que de cada um
mos estar os direitos como estão,
deles constasse uma cláusula irreiluminados por uma CRP, que é
versível de revisão à la longue,
um modelo, e que pode complemantendo-se, entretanto, intocamentar-se com instrumentos indos. É que é sempre complexa a
ternacionais.
questão da sucessão das leis no
Isto, porém, não quer dizer que
tempo, isto é, saber se é a nova lei
Daumier. A Grande Escadaria
não se possa a questionar um ou
ou é a lei antiga que se aplica, o
do Palácio da Justiça, 1862
outro direito, como seja, o direito
que se agudize quando há procesà justiça, (acesso ao direito e aos
sos pendentes nos tribunais.
tribunais), que nunca satisfez os cidadãos interMas, felizmente, na actualidade, temos já o
essados/litigantes, ou o que se passa, em especial, citado novo Código de Processo Civil, um novo
no patamar do processo penal (o segredo de Código de Estrada, um novo Código do Procedijustiça e o modelo do juiz de instrução, ou o es- mento Administrativo, e avizinha-se um novo
tatuto da vítima, por exemplo), ou ainda um ou Código de Processo nos Tribunais Administraoutro aspecto dos processos eleitorais, como tivos, já em sede da Assembleia da República (só
sejam, o voto preferencial, e o voto obrigatório, não posso ser tão positivo com a nova lei de reorque actualmente estão na ordem do dia, e os cír- ganização judiciária, que ainda não provou ser a
culos uninominais.
melhor solução para a administração da Justiça,
Quanto aos códigos, eles, de um modo geral, e com o falhanço da revisão dos estatutos dos
estão bem, tanto quanto se possa dizer que uma magistrados, indispensável para complementar
lei está bem na aplicação aos seus destinatários, aquela lei).
pois a interpretação e a integração das lacunas
das normas jurídicas nem sempre é uma tarefa
4. Enfim, em jeito de CONCLUSÃO, se um dos
simples.
objectivos desta conferência é mostrar que neste
E a crítica mais significativa, relativamente ao século XXI podemos atingir um Portugal mais
funcionamento dos códigos, está na continuada e justo, eu não vos quero desiludir, mas devo conpersistente iniciativa do legislador em alterar ou fessar que não acredito muito nessa meta. Mas, se
revogar partes dos códigos. Alguns, como o queremos atingi-la então temos de percorrer um
Código Penal e o Código de Processo Penal, que longo caminho, desde logo, recuperando, de vez,
são relativamente recentes, já sofreram dezenas a nossa soberania e independência nacionais, seja
de alterações – também o Código do Trabalho vai dentro ou fora da Zona Euro, e depois implantar
no mesmo caminho – e o mesmo se vinha pas- um sistema de justiça que vá ao encontro dos
sando com o Código de Processo Civil, que agora cidadãos e dos direitos e interesses legalmente e
é novo, e veio substituir um anterior que era uma legitimamente protegidos, sempre com respeito
autêntica manta de retalhos (e incompreensivel- pela CRP. O que também passa pela atenção a
mente o legislador destacou o processo inventário, todos os meios/instrumentos, constitucionais e
privatizando-o em legislação avulsa). E que dizer legais, ao dispor dos cidadãos para defesa de tais
das leis orçamentais, que alteram sempre in- direitos e interesses.
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Dossi e r E utanási a

Publicam-se no presente número do Boletim dois textos sobre o problema
da eutanásia: um, de autoria do nosso associado Conselheiro Guilherme da Fonseca,
favorável à consagração legal desse instituto; outro, de autoria do economista
Dr. Jorge Almeida, pronunciando-se em sentido contrário. Este último texto é um
pequeno excerto, seleccionado pela redacção do Boletim, com autorização do autor,
de comunicação por este apresentada à Conferência Internacional
no 50º Aniversário dos Pactos de Direitos Humanos da ONU, realizada em Lisboa
nos dias 10 a 12 de Novembro de 2016, sob o título
“Eutanásia e Direitos do Homem: uma aproximação marxista”.
Simultaneamente, incluímos também neste pequeno dossier uma intervenção do
Deputado António Filipe na Assembleia da República, no dia 1 de Fevereiro de 2017,
sobre a petição que solicitou a despenalização da morte assistida.
Agradecemos aos autores dos três textos esta preciosa colaboração para o Boletim
da APJD, cujo espaço (digital) fica à disposição dos estimados leitores que queiram
partilhar os seus comentários e opiniões sobre tão relevante tema.

E utanásia
Guilherme da Fonseca
(Juiz-Conselheiro Jubilado)
A eutanásia é a morte de uma pessoa de maioridade provocada por outra, a pedido da que é
morta, portanto, um acto voluntário livre, caracteristicamente racional, consciente e sério, em que
se exige uma dupla decisão, a da pessoa que quer
ser morta e a da que aceita executar o pedido que
lhe é feito.
Distingue-se da ajuda ao suicídio e da morte assistida.
É um tema com que convivi sempre desde a
idade escolar, pois ouvi muitas vezes em casa falar
da eutanásia, de que meu Pai era adepto e divulgava em conversas recorrentemente, defendendo
a sua despenalização.
No fundo, trata-se de um direito de cada um dispor da própria vida, deste corpo que é nosso, que
possuímos e sobre cuja existência podemos decidir
em liberdade.
Por acto de justiça e de respeito pelo meu Pai, permito-me transcrever aqui algumas das suas
palavras escritas e publicadas nos jornais:
“Praticar o bem, ao eliminar a dor de entes

queridos, vencendo maior ou menor reacção de
ordem sentimental, só pode merecer a gratidão de
quem o recebe e de todos que o conhecem e sentem.
Não pode haver lugar a problemas conscienciais,
mas apenas a méritos humanitários que actuam
como bálsamos no íntimo dos responsáveis e como
actos dignificados para os restantes.
A morte tem de encarar-se com toda a sua realidade, como fase inevitável da evolução da
matéria. Impõe-se despi-la do fatalismo e transcendência com que foi enroupada pela cegueira
do passado.
Um dos maiores, senão o maior benefício que o
homem pode receber da natureza, é um fim
rápido e incolor. Morrer com sofrimento e, acima
de tudo consciente, tem de ser algo terrifico, de
incredível tortura.
Assim sendo, o que é inafável, que alivio para
todos os viventes, saber de certeza que tal tragédia nunca lhe poderia suceder!
Tiremos as teias de aranha que ainda enleiam a
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presente orgânica da sociedade e
serviço médico que é desejado para
procuremos viver dentro do realismo
praticar a eutanásia.
da existência, pondo de parte todos
Entre os procedimentos, registem-se
os condicionalismos artificiais de
a aceitação formal pelo médico ou
cuja ausência não resultem prejuízos
pelo serviço médico do requerente do
para terceiros.
seu pedido, a consulta de segundo
Com o aumento da liberdade aumédico ou de serviço médico, para
menta o bem estar, pela redução dos
confirmação e o acompanhamento
constrangimentos”.
médico e familiar regular do estado de
Mas, a eutanásia não opera por si
saúde do requerente até a consó – quero morrer e alguém executa
sumação da eutanásia, devendo
o pedido -, pois depende de certos
decorrer, pelo menos, um mês entre o
requisitos e tem de obedecer a deterpedido da eutanásia.
minados procedimentos, além da
Reconhecendo-se que há uma fortísprevisão de uma comissão nacional
sima e primitiva vontade de viver ou
e permanente de acompanhamento
de sobreviver a que não escapa a área
Tanatos.deus grego da morte instintiva da espécie humana, não
e avaliação da eutanásia.
Entre aqueles, registem-se o repode, porém, negar-se a autonomia e
querimento ou pedido formal, por escrito, em de- a autodeterminação do ser humano em que asclaração escrita antecipada, à semelhança do senta o principio ético que justifica a eutanásia.
testamento vital, da pessoa de maioridade que Enfim, um verdadeiro direito a morrer com digquer intencionalmente e livremente pôr termo à nidade que até deveria ter assunto na Lei Fundavida, sem qualquer pressão exterior, com indi- mental.
cação das razões que fundamentam o pedido. De- Estando actualmente presentes na Assembleia da
pois, o acompanhamento do pedido do requerente República projectos de lei do BE e do PAN, é natde um atestado ou certificado médico e também ural que proximamente tenhamos uma LEI sobre
a indicação e identificação do médico ou do a EUTANÁSIA.

Eutanásia e Direitos do Homem: uma aproximação marxista
Jorge Almeida
(Economista)
Impulsionada por forças liberais a eutanásia tem
vindo a ganhar adeptos entre os representantes
dos partidos dominantes nos Estados Unidos e na
União Europeia, num momento em que, coincidentemente, a ciência disponibiliza já os meios
para eliminar por completo a dor mesmo nos
casos mais problemáticos.
Enfrentando um desafio colocado pelo envelhecimento de uma larga franja da população as
classes dominantes e as elites governantes que as
representam não conseguiram ainda gizar uma
solução integrada, eficiente e universal que lhe dê
resposta.

O modelo social-democrata de Estado Social, desenhado num momento de expansão económica e
populacional e de ausência de meios eficazes e
baratos de contraceção, não parece capaz de resistir à pressão simultânea de um aumento de custos com pensões e de despesas com a saúde sem
uma significativa alocação adicional de recursos
de que as classes dominantes não estão dispostas
a abrir mão. Neste contexto a sua preocupação
principal prende-se mais com a redução de custos
do que com o alívio permanente do doente terminal numa situação dolorosa.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
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surge num momento histórico marcado pela
vitória das forças aliadas contra o nazi-fascismo
das potências lideradas na Europa pela Alemanha
e na Ásia pelo Japão. A força do Exército Vermelho permitiu à União Soviética tornar-se ator
incontornável na novel Organização das Nações
Unidas e desempenhar um papel determinante no
texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dando-lhe um cunho social e humano de
grande alcance, muito para lá de declarações anteriores, como a da Sociedade das Nações de que
a URSS estava arredada.
Central a todos os Direitos consagrados está o
inalienável Direito à Vida. Sem ele todos os outros
perdem a sua força e toda a sua elaborada construção periga. O artigo 3ª da Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama que “Todo
o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Os Direitos Humanos são no
dizer da própria declaração “direitos iguais e inalienáveis” e constituem o fundamento da “liberdade, da justiça e da paz no mundo”. O que
significa que estes direitos são direitos inalienáveis? Significa que não podem ser renunciados pelos próprios. Afastar o conceito de
inalienabilidade do principal direito humano significa criar um terrível precedente que põe em
causa toda a estrutura dos Direitos Humanos,
abrindo portas, por via da renúncia individual, à
servidão, à discriminação de toda a ordem, à tortura e a todo um conjunto de atropelos dos direitos dos mais fracos e dos mais frágeis.
Os defensores da eutanásia assentam os seus argumentos em dois pilares principais, ambos profundamente errados e perigosos: a autonomia do
indivíduo e a indignidade da vida de certas pessoas. E perguntam: será que as pessoas “têm o direito de decidir que, quando a
sua existência física deixa de
constituir uma vida digna”?
O conceito que aqui choca por
frio, horrendo, vindo de um
mundo de barbárie e sangue de
inocentes é o de “vida indigna”
ou uma vida que não é “uma
vida digna”. Não há, é preciso

afirmá-lo com clareza e com firmeza, nenhuma
vida humana que seja indigna, todas são dignas.
O conceito de vida indigna ou de vida que deixou
de ser digna é um, importa dizê-lo abertamente,
conceito fascista que não deve ter lugar em
democracia ou no socialismo.
Mas como pode alguém decretar o que é uma
vida indigna, uma vez que tal coisa não existe. É
indigno o sofredor? É indigno o pobre? É indigno
o deficiente físico, ou o que padece de debilidade
física? É indigno o deficiente mental? É indigno
o membro de alguma minoria étnica? Qual? Os
judeus? Os palestinianos?
O sofrimento pode atingir níveis indignos, como
na pobreza, na tortura, ou em certas doenças terminais. Mas o sofredor não é indigno. O sofrimento pode hoje ser ultrapassado, quer pela cura,
quer pelas terapias anti dor que são atualmente
completamente eficazes. Por razões meramente
economicistas estes tratamentos são negados a
muitas pessoas, mas o que devemos defender é a
sua universalização e não a morte do doente.
Todas as vidas são dignas. O que há é situações
indignas, como certas formas de pobreza e de dor.
O que há a fazer é eliminar essas situações e não
as suas vítimas.
É errado pensar na eutanásia como suicídio, ele
mesmo um fenómeno social e não do foro individual, uma vez que todas as modalidades conhecidas, propostas e implementadas tiveram sempre
como elemento fundamental a autorização por
entidade estatal.
Os Direitos Humanos são inalienáveis e só assim
podem garantir proteção aos mais fracos e desprotegidos. Se os direitos poderem ser renunciados,
deixam de se aplicar a vastos grupos sociais que
serão facilmente pressionados para a
eles renunciarem, e entraremos numa
zona de barbárie onde tudo vale.
Para travar a Eutanásia é importante assegurar que a esquerda
marxista e os ativistas cristãos encontrem uma plataforma comum
que impeça a institucionalização
desta barbárie.
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Sobre a petição que solicita a despenalização da morte assistida
Intervenção do deputado António Filipe na Assembleia da República
Senhor Presidente,
Senhores Deputados,

de juristas contra médicos. Não é um debate em
que alguma das posições tenha o monopólio da
clarividência. Este debate deve decorrer no reEm nome do Grupo Parlamentar do PCP speito pelas diferenças de opinião e o seu resulcumprimento os subscritores desta petição.
tado futuro deverá ser um denominador comum
É a primeira vez que o tema da eutanásia é ob- que reúna um consenso razoável na sociedade
jecto de debate nesta Assembleia. Certamente que portuguesa.
não será a última. Iniciamos hoje um debate Porém, para que o debate de hoje tenha um sensobre um tema de grande importância e complex- tido útil, há alguns aspectos que queremos deixar
idade, debate que se pretende aprofundado e expressos desde já.
sério, sem preconceitos nem demagogia, e sobrePartimos do pressuposto de que todos os intertudo realizado na base da tolerância para com as venientes neste debate têm como objectivo pridiferentes convicções que certamente se irão man- mordial aliviar o sofrimento insuportável de seres
ifestar.
humanos. É um objectivo generoso que todos cerNão é neste debate de três minutos a cada grupo tamente compartilhamos. Mas não encaramos a
parlamentar que o tema da eutanásia terá o de- eutanásia como um sucedâneo dos cuidados paliabate que se exige. É certo que a fase preparatória tivos. Independentemente de soluções legislativas
deste debate contou com a participação valiosa que venham no futuro a ser adoptadas na sequênde diversas personalidades que nos ajudaram a re- cia desta petição, nada pode substituir a necessiflectir sobre a matéria e que tornou muito evi- dade de uma resposta eficaz – que ainda não
dente a sua complexidade e a diversidade de existe – em matéria de cuidados paliativos.
opiniões e de perspectiUm segundo ponto que
vas que a rodeiam.
queremos deixar claro é
Para o PCP, o debate
que nunca aceitaremos
sobre a eutanásia não
soluções que possam conpode ser uma guerra de
duzir a uma deriva ecotrincheiras entre os que
nomicista da eutanásia
querem ver a eutanásia
como forma de aliviar os
reconhecida e regulada
encargos com a saúde ou a
na lei custe o que custar
segurança social. Nenhum
e os que querem impedir
dos subscritores desta
esse reconhecimento e
petição foi por esse camregulação a qualquer
inho, mas não falta por
preço. Estamos a falar de
este mundo quem o sugira
algo de tão importante
ou mesmo quem o defenda.
como a vida humana. O
Um terceiro ponto que
mais fundamental de
importa sublinhar é que
todos os direitos fundanão tomamos as soluções
mentais. O debate sobre
legislativas adoptadas em
a eutanásia não é um deoutros países, de entre os
bate de religiosos contra
poucos que até agora reguEva Bonnier, Reflexão em azul, 1887
ateus. Não é um debate
laram a eutanásia, como
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modelos inquestionáveis. O balanço dessas experiências está por ainda por fazer, mas não negamos que as notícias que nos chegam
designadamente da Holanda são um tanto perturbadoras quanto à possibilidade real de uma deriva conducente à banalização da eutanásia.
Temos pois de prosseguir a reflexão. Temos de
falar uns com os outros e trocar experiências. A
experiência e a opinião dos profissionais de saúde
é decisiva, pois é sobre os seus ombros que recai
uma responsabilidade inalienável nesta matéria.

A eutanásia tem um passado histórico que
ninguém aqui pretende repetir, mas que não pode
ser ignorado. A eutanásia foi usada como instrumento de eugenia e de supressão de pessoas a
quem não se reconhecia dignidade para viver. Se
aqui e agora o lembramos é para que fique muito
claro que não é disso que estamos a falar, mas
também para lembrar que se há condições indignas de vida, não há vidas indignas, porque todas
as pessoas são iguais em dignidade e direitos.
Disse.

Br asil : o c aso L ula
Na sua edição de 18 de Julho de 2017, o jornal I publicou um artigo
do Dr. Fernando Hideo Lacerda, Professor de Direito Processual Penal da Universidade Católica
de São Paulo, sobre a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-Presidente do Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão. Nesse trabalho, o Prof.Fernando
Lacerda escalpeliza os argumentos da referida sentença condenatória, alegando que a mesma
evidencia uma completa falta de provas e um sentido político persecutório – à margem
da lei e dos princípios jurídicos aplicáveis.
Contactado pela redacção do Boletim da APJD, o Prof.Fernando Hideo Lacerda teve a gentileza
não só de autorizar a reprodução do artigo publicado no jornal I, mas ainda de outro trabalho seu
intitulado “A caçada de Lula pelo processo penal de exceção na era da pós-verdade”
– que precisamente se reproduz neste número do Boletim.
Quanto ao artigo também publicado em Portugal no jornal I, pode ser consultado pelos nossos
leitores no seguinte site:
https://www.sul21.com.br/jornal/breves-consideracoes-sobre-sentenca-contra-lula-por-fernandohideo-i-lacerda/
Deixamos aqui o nosso público reconhecimento pela colaboração do Prof.Fernando Hideo Lacerda
– que esperamos ver repetida em próximos números do Boletim da APJD (que é uma publicação
também solidária com as lutas da “classe marginalizada, perseguida e discriminada”, vítima da
“tradicional violência” das elites dominantes).
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A Caçada de Lula pelo Processo Penal na Era da Pós-Verdade
Fernando Hideo I. Lacerda (1)
Mais convicções, menos fatos. Marca dos nossos fuga do cativeiro”. Pura e simples dominação,
tempos, a “pós-verdade” – eleita palavra do ano desde o início.
de 2016 pelo Dicionário Oxford – traduz as cir- A segunda premissa é que o sistema de justiça
cunstâncias em que fatos objetivos têm menos criminal orienta-se pelo interesse das elites.
relevância do que apelos a emoções e crenças pes- Nunca superamos a cultura da escravidão. Se
soais.
antes identificávamos casa grande, senzala e
É somente no contexto desse Império da pós- capitães do mato como elementos sociais bem deverdade que a sentença que condenou o ex-presi- lineados, hoje devemos compreender a estrutura
dente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser camuflada na qual convivem veladamente Estado
compreendida como o ápice da nova curva au- de direito, Estado permanente de exceção e Polítoritária do processo penal de exceção próprio da cia Militar.
década de 2010.
A casa grande enquanto reduto do senhorio deu
Partimos de três
origem à forma
premissas.
jurídica de um
Como
premissa
Estado pretensainicial, temos que
m e n t e
o direito penal é
democrático de
um instrumento
direito destinado
tirano de controle,
à população inmanipulado por
cluída, onde direuma Polícia Miliitos e garantias
tar que atua como
fundamentais são
força de ocupação
assegurados de
territorial,
por
acordo com a
Polícias
Judiconveniência de
ciárias e Minum
pensamento
O Juíz Sérgio Moro e Luís Inácio Lula da Silva
istérios Públicos
dominado pela
que investigam e
elite econômica.
processam seletivamente e por um Poder Judi- Em situação diametralmente oposta, a senzala
ciário que ignora as leis e a Constituição Federal evoluiu para um Estado de exceção permanente
para julgar de acordo com suas próprias con- destinado aos excluídos, onde vige a lógica do
vicções amparadas na opinião publicada pelos combate seletivo à população pobre e marginalgrandes meios de comunicação.
izada por meio da imposição do medo e do terror
Nesse sentido, basta olhar no retrovisor para a partir da aplicação severa das normas incrimiperceber que a atribuição da condição de ser hu- nadoras e negação ao direito de defesa.
mano aos escravos ocorreu para que lhes pudesse Não é difícil perceber que a missão outrora
ser imputada a prática de crimes. “Coisas” não atribuída aos capitães do mato, agentes da recometem crimes, logo foi preciso transcender a pressão e castigo aos escravos, foi confiada ao siscondição de “coisa possuída por um senhor” para tema de justiça criminal, notadamente à Polícia
possibilitar a aplicação de sanções criminais. Militar instituição incompatível com um regime
Assim é que “o primeiro ato humano do escravo é democrático que atua, por um lado, como força
o crime, desde o atentado contra o seu senhor à de proteção dos interesses (bens jurídicos?) da
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classe dominante e, de outra parte, como força de
ocupação territorial e repressão à população
pobre.
Essa é a lógica do Estado de exceção contemporâneo: combater o inimigo com aparência de legalidade institucional. Assim, o sistema de justiça
criminal desempenha a função de agente da exceção, com o intuito de atribuir legitimidade à
prática de medidas essencialmente autoritárias
com verniz de legalidade.
A premissa final para compreendermos esse
fenômeno é compreender que a caçada não atinge
Lula apenas enquanto indivíduo, mas a sua representação simbólica como projeto de uma sociedade mais justa e menos desigual.
Naturalmente, uma sociedade orientada pela lógica escravocrata não assimilaria uma redução dos
privilégios sem demonstrar resistência. Para isso,
o mecanismo utilizado é o que tenho chamado de
processo penal de exceção.
Em nosso país, ao contrário do Direito Penal do
Inimigo à moda de Günther Jakobs, não temos
dois direitos penais legislados e regulamentados
abstratamente de forma distinta para cidadãos e
inimigos (tal qual o combate ao inimigo terrorista
estadunidense e seu Patriotic Act).
No nosso ordenamento jurídico, vige oficialmente o mesmo direito penal, as mesmas normas
do sistema criminal, porém aplicadas e interpretadas oficiosamente de modo diferente por meio
do que temos denunciado como processo penal de
exceção.
Se o inimigo de séculos atrás era dominado no
contexto de uma relação explicitamente escravocrata, nos dias de hoje é o sistema de justiça
criminal quem desempenha veladamente a
mesma função. Segundo levantamento realizado
pelo IDDD, mais de 90% dos presos entrevistados
respondem por crimes contra o patrimônio (furto,
roubo e receptação) ou tráfico de drogas: eis a
pura e simples criminalização da pobreza que
marcou toda a nossa República.
Ocorre que, paralelamente ao tradicional conceito
de inimigo (o pobre: rotulado de ladrão, traficante, bandido), a década de 2010 assistiu ao

surgimento de uma nova curva autoritária mediante a ampliação do arbítrio do sistema de justiça
criminal para a parcela da classe política que
ocupou o governo nacional até ser derrubada pelo
golpe de 2016.
Durante sua sabatina no Senado Federal, o atual
Ministro do Supremo Tribunal Federal Luís
Roberto Barroso identificou o julgamento da AP
470 como um ponto fora da curva: “Eu acho que
o mensalão foi, por muitas razões, um ponto fora
da curva, mas não correspondeu a um endurecimento geral do Supremo no caso específico“.
Não era apenas um ponto, mas o início de uma
nova curva. Um novo arco histórico autoritário:
o julgamento do Mensalão foi o primeiro passo
deste atual modelo do processo penal de exceção,
segundo o qual o sistema de justiça criminal passa
a ser manipulado de acordo com conveniências
políticas, seletivamente direcionadas pelo poder
econômico e pelo sistema midiático.
A semente plantada pelo STF germinou na
chamada operação Lava Jato, em que o processo
penal deixa de ser a apuração de um fato concreto
para materializar-se em perseguição direcionada
a alvos politicamente selecionados, que se iniciam
por meio de delações premiadas ilegais; se desenvolvem mediante condições coercitivas e ameaças
de prisão arbitrárias com o intuito de inviabilizar
a defesa; são julgados conforme a pressão dos sistemas econômico e midiático; e impõem punições
antecipadas que transcendem o âmbito jurídico
mediante prisões cautelares ilegais e vazamentos
seletivos que contribuem para o espetáculo de execração pública antes de um julgamento oficial.
Elege-se um inimigo oficial chamado de “corrupto”, a ser incessantemente perseguido policial,
judicial e midiaticamente. Tratando-se de rótulo
abstrato capaz de dissimular a perseguição concreta e seletiva dos adversários políticos, o “combate à corrupção” atende aos interesses do poder
econômico em nosso país, tal qual o “combate ao
terrorismo” no direito estadunidense.
Nesse ponto é irretocável a lição de Zaffaroni,
para quem "tanto o crime organizado como a corrupção são funcionais para habilitar o poder punitivo e a intromissão do Estado em qualquer
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atividade econômica incomoda ao governo de
plantão ou que seja útil para eliminar ou difamar
os competidores, sem os limites nem as garantias
constitucionais para tais intervenções. Ademais,
a campanha contra a corrupção parece estar mais
preocupada em evitar maiores custos aos investidores estrangeiros em países periféricos do que nos
princípios éticos que são enunciados ou nos danos
estruturais que causam às economias locais".
Dessa forma, a condenação do ex-presidente
Lula é o ápice da nova curva autoritária que visa
combater o inimigo político (governo popular:
chamado de “corrupto”), legítimo representante
do tradicional inimigo econômico (pobre:
chamado de “ladrão, traficante, bandido”).
O processo penal de exceção é um antiprocesso.
É a forma jurídica da perseguição política e
econômica na era da pós-verdade. É a violação
dos direitos e garantias fundamentais de uma
parcela da população (e de seus representantes
simbólicos) com verniz hipócrita de licitude. É
fruto da manipulação do sistema de justiça criminal (Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário
e mídia) para atender aos interesses do mercado
contra seus verdadeiros inimigos: o pobre, marginalizado e oprimido.
Na visão do mercado (o soberano na contemporaneidade), o inimigo não pode ter sequer perspectivas mínimas de ascensão: aeroportos não podem
parecer rodoviárias, universidades devem ser privilégio das classes superiores, shopping center não
é lugar de rolezinho, automóvel não é para qualquer um...
Como bem observado por Pedro Estevam Serrano , a perseguição contra Lula não é o atentado
contra um indivíduo, mas representa a guerra do
mercado contra o símbolo maior (talvez único, no
cenário político atual) de mudança social e ascensão dos indesejados contra os privilégios da elite.
Mas não duvidem: o arbítrio contra alguns membros da classe privilegiada (direcionado seletivamente contra aqueles que não representam os
interesses e privilégios do mercado) só intensificará (e já está dando provas disso...) a tradicional
violência contra a classe marginalizada,
perseguida e discriminada pelo poder econômico.
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A história cobrará seu preço daqueles que não
querem ver que não veem aquilo que não veem.
Notas:
1. Fernando Hideo Iochida Lacerda – Advogado
criminalista e professor de Direito Processual
Penal da Escola Paulista de Direito, mestre e
doutorando em Direito Processual Penal pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2.“After much discussion, debate, and research,
the Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 is
post-truth – an adjective defined as ‘relating to
or denoting circumstances in which objective
facts are less influential in shaping public opinion
than appeals to emotion and personal
belief ’”.(https://en.oxforddictionaries.com/wordof-the-year/word-of-the-year-2016
3. GORENDER, Jacob. O escravismo colonial.
3. ed.São Paulo: Ática, 1980, p.62-63.
4. ZAFFARONI, Eugenio Raul. O inimigo no
Direito Penal.2.ed.Trad.Sérgio Lamarão.Rio de.
Janeiro: Renavan,2007
5.https://www.cartacapital.com.br/politica/pedro
-serrano-201co-prejuizo-nao-e-so-de-lula-mas-dasociedade201d
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Centenário da Revolução de Outubro
O esp ír it o d e 1 7

Celebram-se este ano os 100 anos da Revolução
Russa de 1917 (25 Outubro), tendo lugar diversas
iniciativas comemorativas no mundo e em Portugal.
A primeira Revolução Socialista no Mundo introduziu profundas alterações jurídicas (e de
facto) em todas as áreas da sociedade e teve um
impacto decisivo nas transformações legais que se
vieram a operar mais tarde noutros países (sobretudo depois do fim da 2ªGuerra Mundial) e na legislação internacional (nomeadamente, a
declaração dos direitos do
homem e pactos internacionais dos direitos civis e
políticos, e dos direitos
económicos, sociais e culturais).
Logo após a Revolução
teve lugar intensa produção
legislativa que mudou instituições, o seu funcionamento, generalizou direitos
civis e políticos, económicos, sociais e culturais em
particular às classes trabalhadoras e aos mais desfavorecidos. Logo em 1917,
merecem destaque os Decretos da Paz (25/10), da
Terra (25/10), Decreto das
oito horas de trabalho
(29/10), Direito à Elaboração de Leis (30/10), Decreto da Segurança Social
(31/10), Declaração dos Direitos do Povo da Rússia (2/11), Decreto da Abolição das Distinções de
Classe e Civis (10/11), Decreto sobre controlo operário (14/11), Decreto dos Tribunais Revolucionários (19/12), Decreto dos Direitos e Deveres
dos Sovietes (25/12). Em 1918, destacam-se: Declaração dos Trabalhadores e do Povo Explorado

(3/01), Decreto da Liberdade de Consciência e
Separação do Estado e da Igreja (5/02), Decreto
da Nacionalização dos Bancos (9/01), Decreto
sobre Casamento Civil, Crianças e Registo Civil
(13/01), Lei Fundamental da Socialização da
Terra (19/02). Em 10 de Julho de 1918 foi
aprovada uma nova Constituição pelo 5º Congresso dos Sovietes. Em Dezembro aprovado o
novo Código de Trabalho
Assim, logo em 1917/18 e entre muitas outras
alterações, foi decretada a segurança social universal, para todos os assalariados e pobres, cobrindo todas
as formas de incapacidade
por doença, acidentes, invalidez, velhice, maternidade,
viuvez, orfandade e desemprego. Determinada a protecção da maternidade e da
infância, e criada a licença de
maternidade remunerada.
Estabelecido o máximo de 8
horas de trabalho diário,
sendo previstas interrupções
obrigatórias para descanso e
refeições, dias de descanso semanal e direito a férias remuneradas. Interdito o trabalho
a menores de 14 anos. Decretado o princípio salário igual
para trabalho igual. O casamento civil passou a ser único
reconhecido por lei, legalizado o divórcio e acabou a
distinção entre filhos legítimos e ilegítimos. As
mulheres, pela primeira vez no mundo, passam a
ter capacidade eleitoral activa e passiva.
Estes exemplos estendem-se a todas as as outras
área sociais, desde a educação à saúde, tendo contribuído para a decisiva e rápida melhoria das
condições de vida das populações.
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Antologia: um depoimento de Fernando Namora
No número 402-403 da revista Vértice, referente a Novembro-Dezembro de 1977, foram publicados
diversos estudos e depoimentos assinalando, então, o 60º Aniversário da Revolução de Outubro
– entre os quais, um depoimento do escritor Fernando Namora, que agora, quarenta anos
decorridos, nos permitimos relembrar e registar nesta secção de “antologia”
(com devida autorização daquela revista).
Apreciem os leitores a beleza e força expressiva desse texto sobre “o grande acontecimento
histórico da nossa época”, em que “desembocaram muitas das milenárias dores, revoltas,
esperanças justificadas pela rejeição das injustiças, pela insaciada procura de condições
propícias a um viver em plenitude, a uma composição social que respeite a dignidade humana
e exalte a fraternidade”.
Permitimo-nos salientar que a mesma Vértice distribuiu agora o seu número 183 – II Série,
assinalando o Centenário da Revolução – com a publicação de um conjunto de estudos
muito importantes, a maioria deles apresentados no Seminário
“Socialismo, exigência da actualidade e do futuro”, que teve lugar na Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa a 17 de Junho de 2017.

Depoimento
Muitas das milenárias dores, revoltas, esperanças justificadas pela rejeição das injustiças, pela
insaciada procura de condições propícias a um
viver em plenitude, a uma composição social que
respeite a dignidade humana e exalte a fraternidade, desembocaram na Revolução de Outubro.
Por isso, o facto histórico em si mesmo e o seu significado não podem pertencer apenas a um povo,
mas a todos os povos, colectividades ou indivíduos
que, através dos tempos e ainda no nosso tempo,
aguardaram uma Revolução de Outubro e nela investiram febres, energias, a própria vida. A Revolução de Outubro pertence, pois, ao património
da humanidade. É universal no seu conteúdo e no
seu simbolismo. É universal em tudo o que dela
se esperou e pode esperar, em tudo o que nela é
uma ideia em marcha. Assim deve ser sentida e
assim deve ser festejada. Com o júbilo dos redimidos, com o grito dos libertados, com a expansibilidade dos que descobrem as vias da confiança
entre os homens, para lá das fronteiras, das crenças, dos antagonismos naturais e artificias. O
homem olhando-se e olhando os outros com um
novo olhar e organizando-se como ser gregário

que zela por essa deprimida e generosa coesão
social. Festejada com
mãos que se dão a outras mãos, com o incitamento ao diálogo e à
sinceridade, com o ardor
da fé sem anátemas – e
não com o rumor soFernado Namora
turno, mas apocalíptico,
dos engenhos de guerra. E não com as pompas
palacianas. E não com os rostos fechados de suspeita e ameaça. Mesmo que os inimigos estejam
próximo e o cerco se fecha. Mesmo que do outro
lado haja a ameaça e a suspeita. A Revolução, nos
dias em que é evocada, tem de ser apelo, contágio,
festa. Tem de ser uma moral para ser uma força e
não uma força para ser uma moral. Tem de ser o
contrário da imagem que os seus opositores lhe
desenham.
A Revolução de Outubro – o grande acontecimento histórico da nossa época. Terão de o reconhecer como tal até os que se coloquem no outro
extremo dos quadrantes ideológicos, e ainda que
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estejamos longe do conhecimento exacto dos lances, do papel dos protagonistas e da mais correcta
interpretação do que os precedeu e do que se lhes
seguiu.
E aqui começam as necessárias e salubres inquirições, pois não há «verdade» que não precise de
ser questionada e clarificada. Sucessivamente, incansavelmente, corajosamente, em nome do que
mais fecundo existe no homem: o seu mobilismo,
a sua insatisfação. É que a história, que nunca se
paralisa, que é incompatível com a cristalização,
escreve-se sempre a partir do nosso presente. Escreve-se por antecipação, projectando no futuro
as nossas inquietudes e tentando-lhes a possível
nitidez de um perfil, e escreve-se retroactivamente, coligindo novos dados ou rectificando a
perspectiva que tínhamos daqueles já em nosso
poder. As leituras da história é, pois, a nossa actualidade que as faz. Talvez por isso Lenine, na
última fase da sua vida, andarilhava incógnito
pelas aldeias, pedindo aos camponeses abrigo por
uma noite e escutando-lhes os desabafos. E nos
seus últimos escritos perguntava-se: «Que contas
terei eu a prestar à Revolução?» E pouco antes de
morrer exprimia veemente, dramaticamente, o
seu desejo de não fazerem dele um morto divinizado – já que a Revolução não era, nem podia ser
um homem, mas a gesta de uma comunidade inteira.
Ora, essa leitura dinâmica dos factos, por sua
natureza inconformista e viva, tem de partir sobretudo dos intelectuais. Como a fez Gorki. Como
a fez Lenine. Como a fez Romain Rolland. Como
a têm feito e continuam a fazê-la tantos daqueles
que não aceitam a castração do espírito crítico.
Como a fez Togliatti, que, nos seus diálogos com
Dominique Desanti logo no pós guerra, considerava o sectarismo divisionista um crime, dizendo
expressivamente que «reconstruir um país em
profundidade seria impossível sem o assentimento
de todos os intelectuais democratas».
Esse papel potencial dos intelectuais falha por
completo quando se tornam passivos servidores
de uma visão do mundo em que cada acontecimento encontra o seu lugar inamovível e uma eti-

queta comodamente estratificada. Eles acabam
na frustração quando ignoram ou pretendem ignorar o fogo lento da experiência ou o acerto com
a época e os homens a quem se dirigem. Eles desperdiçam a oportunidade de se tornarem agentes
da história se não conseguem assumir e revelar as
ansiedades fundamentais do seu tempo, mesmo
quando apenas suspeitadas e vagamente sentidas,
e a sua incidência em cada povo, em cada lugar,
em cada etapa do destino humano. A esperança,
se deformada ou defraudada, tem como desfecho
o desespero ou a renúncia moribunda de um quotidiano sem chama – e aos intelectuais cabe investigar em que momento ela se arrisca a essa
desfiguração, mas de um modo em que nada possa
parecer ou resultar como a confiscação em seu
proveito do resgate social dos humilhados e ofendidos, essa «confiscação» de que os acusava o
anarco-comunista polaco Makhiski e que excessivas vezes tem sido manifestada.
A Revolução de Outubro, em suma, foi para
todos os povos uma referência empolgante e um
evento decisivo. Mesmo quando posto em termos
de alegoria. Mas as várias Revoluções de Outubro
que estão ainda por acontecer, por evoluir, por responderem àquilo que, no homem e no seu contexto, a todo o instante é mudança, pedem da
nossa parte mais humildade que arrogância, mais
dúvida fértil do que dogma estéril, mais espontaneidade do que ritualizada rigidez, mais pesquisa
do que no homem é insubmissa criatividade do
que conforto intelectual a recusar o imprevisto,
os desafios, as contradições.
Só assim a Revolução de Outubro poderá afirmar-se como a definiu Albert Mathiez: «a desforra do espírito contra a força, a vitória da
liberdade contra o despotismo», ou como a
definiu Barbusse: «a aplicação prática às
condições da vida social contemporânea das verdades eternas da razão e da consciência». Mas o
contemporâneo de ontem não é o de hoje, muito
menos o de amanhã.
Fernando Namora
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Noticiário
Nota à Comunicação Social
«A APJD e o acesso por parte dos serviços de informações a metadados»
A Associação Portuguesa dos Juristas Democratas (APJD) já tinha publicamente dado a conhecer a sua posição sobre este assunto, em nota
enviada à Comunicação Social com data de 2 de
Maio. Face aos desenvolvimentos entretanto conhecidos e a um conjunto de actos e notícias que
interferem com direitos, liberdades e garantias
dos cidadãos, entende a APJD manifestar o seguinte:
1 - A promulgação por
parte do Exmo.Senhor Presidente da República do
diploma que concede acesso
aos dados de ligações por telemóvel (metadados) aos serviços de informações fora do
âmbito de processo criminal,
fere o artigo 26.º da Constituição da República e, particularmente, o artigo 34º.
2 - A APJD salienta que
neste mesmo sentido já se
tinha expressado o Tribunal
Constitucional.

com o inviolável direito à privacidade. Aliás, foi
nesse sentido que se expressou a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) em Parecer
emitido em 2012.
5 -A APJD considera que qualquer acesso deve
respeitar o princípio de controlo judiciário e as regras para esse efeito estabelecidas.
6 -Conforme o demonstra
a realidade de vários Países
onde tais processos estão
massificados, não é a sua
existência que conduz à diminuição da criminalidade
violenta ou de actos terroristas.
7 - A APJD considera
importante o reforço dos
meios de cooperação internacional para troca de informações entre forças e
serviços de segurança,
assim como o reforço de
policiamento de proximidade, de interacção com as
comunidades locais, como
o mais eficaz para uma política de prevenção da criminalidade.

3 - O processo em desenvolvimento de generalizar o
acesso à videovigilância e reJosé Santa-Bárbara.
spectiva captação de som,
Eles andam por aí outra vez. Óleo s/tela
justificado com o facto de as
empresas privadas de segurança o fazerem e as
forças de segurança o não poderem realizar, coloca
8 - O avanço progressivo de medidas da natureza
desde logo a questão de se saber porque razão em- das que são referidas, empobrece a liberdade e a
presas privadas o podem fazer.
democracia, e transforma progressivamente o
nosso País num Estado securitário.
4 - Por outro lado, a videovigilância e captação
de som em zonas históricas de Lisboa e de outras Lisboa, 22.08.2107
cidades do País, muito dificilmente não interferirá A Direcção da APJD
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Lido na Blogoesfera
Responsabilidade Política - Caso Tancos

Face ao recente desaparecimento (roubo) de material bélico em quantidade apreciável ocorrido
na Base Militar de Tancos, o Sr. Ministro de Defesa assumiu a sua “responsabilidade política”.
Poderia esperar-se, que apresentasse a sua demissão ou que fosse demitido - o mínimo que deveria
ocorrer nesta circunstância - mas tal não ocorreu.
Mesmo se tal ocorresse nada adiantaria para o conhecimento da situação contextual.
Não é propósito deste escrito estar a comentar
a especificidade do gesto ministerial em concreto,
nem sequer lançar palpites sobre a ocorrência que
deu origem a um tal posicionamento. Para tanto
estão a decorrer investigações, por iniciativa de
tudo quanto é autoridade nesta matéria - o
DCIAP, a PJ, a PJM, para mencionar algumas;
fazem-se os comentários, como os de Pedro Tadeu
no DN; alinham -se conjecturas e palpites, como
no debate acesso entre os Srs.Coronéis Sousa e
Castro e Vasco Lourenço na RTP 3 do dia 04/07 à
noite; o Sr. Chefe de Estado Maior de Exército
suspende 5 Comandantes da Base por presumível
responsabilidade, não obstante manter confiança
neles (notícia do DN do dia 05/07); anunciou-se
um protesto consistente na deposição de espadas
por alguns oficiais (na reserva ou reforma) no Palácio de Belém, em sinal de protesto contra aquela
suspensão, (protesto que no entanto acabou por
não se realizar). São movimentações que valem
por si, resultado das quais se saberá oportunamente.
Mas então o que é isto de responsabilidade
política? É que vezes sem conta, esta mesma expressão tem vindo a ser utilizada por alguns
políticos sem que daí se possa alcançar qualquer
resultado de relevo para o destino do país ou dos
portugueses. Daí que seja legítimo indagar qual
o valor exponencial deste acto político, qual o seu
valor,
alcance
e
sentido.
Ora, materialmente e objectivamente considerada, do que até hoje se conhece, a assumpção
desta responsabilidade, carece de conteúdo. Em

termos de interesse nacional esta não tem conduzido a coisíssima alguma. Reporta-se a pessoas
que têm a sua profissão, geralmente bem relevante, são bem instalados na vida e bem relacionados, pelo que a “passagem política”, em nada
parece afectar a vida pessoal ou profissional. Com
efeito, e bem ao contrário, para além, de reassumir a sua anterior actividade, a passagem
política, mesmo quando tortuosa parece atrair
“novas oportunidades” e até ofertas de posições
mais rendosas - o leitor que faça a triagem dos
casos e descubra veracidade do afirmado.
Levada a responsabilidade política a sério num
Estado de Direito Democrático, esta pode, deve e
tem de assumir o seu verdadeiro estatuto e significado. E começa desde logo por uma questão de
gestão. O dirigente tem de saber gerir politicamente. Há quem afirme que a política é a arte do
possível; talvez assim seja, mas a gestão dessas
possibilidades tem de ser determinadas por
cânones de ética de uma política de valoração
democrática. Tudo há-de começar pelo conhecimento da pasta e do programa que escolheu ou
que tem de levar a cabo. Neste campo o “know
how” é basilar, nem sempre necessariamente compatível com graduações académicas, mas fundamentalmente demandando uma equipa técnica e
politicamente capaz, longe de compadrios, de
jeitos de favoritismo ou de recrutamento de
agremiações ocultas. Assim, o procedimento exigível é o de privilegiar a confiança profissional
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em detrimento da simpatia ou escolha pessoal.
É em função desses pressupostos que se há-de
avaliar a dita responsabilidade política quando
questionada e a partir daqui descortinar onde é
que esta falhou, a saber - no quadro constitucional, no plano estratégico, no âmbito de relacionamento de liderança, no domínio do
planeamento e organização ou ainda em matéria
administrativa. É aqui que o responsável político
tem uma palavra a dizer, nomeadamente se falhou e em caso positivo em que domínio ou

domínios
tal
sucedeu.
É apenas isto que o País espera de um Ministro
- um óbvio responsável político - que, perante um
“caso” sentiu a necessidade de declarar que assume
“a
responsabilidade
política”.
Nota: não sigo o acordo ortográfico, enquanto
puder.
António Bernardo Colaço
(Juiz Conselheiro Jubilado)in: blogue normética
(http://normetica.blogspot.pt/), 6 de Julho de
2017

150 anos da abolição da pena de morte em Portugal
Comemoram-se este ano os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, 1º país europeu soberano a abolir a pena de morte para os crimes civis (o grão-ducado da Toscana aboliu-a em 1786).
A partir dos séc.XVIII/XIX, sob o impacto das ideias e revoluções liberais, desenvolveu-se o movimento abolicionista da pena de morte que em Portugal teve forte presença, destacando-se, entre muitos outros, Alexandre Herculano.
O escritor Victor Hugo dirigiu uma mensagem ao povo português publicada no Diário de Notícias,
oito dias após a aprovação da lei, afirmando: «Está pois a pena de morte abolida n’esse nobre Portugal,
pequeno povo que tem uma grande história! (...) Felicito o vosso parlamento, os vossos pensadores,
os vossos philosophos! Felicito a vossa nação! Portugal dá o exemplo á Europa. Disfructae de antemão
essa immensa gloria. A Europa imitará Portugal. Morte á morte! Guerra á guerra! Odio ao odio. Viva
a vida! A liberdade é uma cidade immensa, da qual todos somos cidadãos. Aperto-vos a mão como a
meu compatriota na humanidade.»
No mundo a Venezuela foi o primeiro país a abolir a pena de morte para todos os crimes, em 1863.
Actualmente é de 104 o número de países abolicionistas.

Goya, 3 de Maio de 1808 (detalhe)1814

Breve cronologia da evolução legal em Portugal:
1852 - abolida a pena de morte para os crimes políticos
(artº16º, Acto Adicional à Carta Constitucional (5.07.1852).
1867 - abolida para os crimes civis; exceptuando-se os
crimes por traição em teatro de guerra (artº1º, Carta de Lei
de 1.07.1867).
1911 - abolida para todos os crimes, incluindo os militares
(artº3º/22º, Constituição de 1911).
1916 - restabelecida a pena de morte por traição em teatro
de guerra (Lei de revisão constitucional nº635, de
28.09.1916)
1933 - mantida a pena de morte em teatro de guerra
(artº8º/11º, Constituição de 1933).
1976 - abolição total para todo o tipo de crimes (artº25º/2,
Constituição de 1976).
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Visita do Secretário-Geral da ONU a Israel e à Palestina

Na sua recente visita (fins de Agosto) a Israel e
Palestina o Secretário Geral da ONU - António
Guterres, referiu a três aspectos para alcançar
uma solução política para o conflito. Seriam eles:
a solução de dois Estados, o fim dos colonatos
que considera violador do direito internacional e
a unidade dos representantes do povo palestiniano. Ademais mostrou-se indignado com a
triste situação humanitária na Faixa de Gaza.
O conflito israelo-palestiniano que dura há dezenas de anos mereceu atenção da Conferência Internacional sobre os Direitos Humanos, que se
realizou em Lisboa em Novembro de 2016 por iniciativa da AIJD. Pelo interesse que assume transcreve-se parte da 7ª Conclusão da 2ª Comissão da
Conferência sob o título “O direito à autodeterminação”: A Conferência, correspondendo ao
apelo da sociedade civil palestiniana e israelita,
dirigida à consciência dos povos e organizações
que pugnam pelos direitos humanos e pela paz,

denuncia e condena vivamente o Muro de autoria
do Estado de Israel, por significar um gesto xenófobo. Defende que o problema do médio oriente
passa inelutavelmente pela solução definitiva
quanto ao Estado de Palestina, a ser encontrado
sob o impulso do Acordo de Oslo e sob a égide das
múltiplas Resoluções das Nações Unidas nesta
matéria. Qualquer iniciativa a ser tomada terá
que ter como ponto de partida - a) a solução a dar
aos colonatos, à sua imediata paragem, com a
substancial colaboração de Israel, b) qualquer solução a tributar à magna questão de 2 Estados ou
de 1 Estado passa pelo prévio reconhecimento do
Estado de Israel, b) Controlo pelas Nações Unidas
do apoio militar a Israel, com a garantia de não
hostilização do Estado de Palestina, d) Negociações entre a Autoridade Palestina e o Hamas visando a unidade política do povo palestino condição base para a solução e e) Renúncia de violência pelas partes como contributo decisivo
para solução final.

Tratado de Proibição das Armas Nucleares
No passado dia 7 de Julho foi aprovado, por
uma Conferência das Nações Unidas, o Tratado

de Proibição das Armas Nucleares. Dos 124 Estados presentes 122 votaram a favor, 1 contra
(Holanda) e 1 absteve-se
(Singapura). Quer durante as negociações,
quer nas discussão e votação finais estiveram ausentes Estados que
detêm armas nucleares
(EUA, Rússia, Reino
Unido, França, Israel,
China, Índia,Paquistão,
Coreia do Norte), todos
os países da NATO (com
excepção da Holanda),
bem como a grande
maioria dos países da
UE. Assim, Portugal não
esteve presente. Também

BOLETIM Pag.35
não esteve presente o Japão, primeiro país do
Mundo alvo dum ataque nuclear, levado a cabo
pelos EUA, nos dias 6 e 9 de Agosto de 1945. O
Tratado está aberto à assinatura dos Estados
desde o dia 20 de Setembro, e entrará em vigor
90 dias após o depósito da 50ª ratificação
O texto do Tratado, bem como outras informações, estão disponíveis no site das Nações
Unidas: https://www.un.org/disarmament/ptnw/
Tendo em conta a ausência de Portugal na Conferência, o facto da Constituição Portuguesa, no
seu artº7º/nº2 preconizar «o desarmamento
geral, simultâneo e controlado» e a necessidade

imperiosa do nosso país estar do lado da paz e
das iniciativas que a promovam, o Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) lançou
uma petição «Pela assinatura por parte de Portugal do Tratado de Proibição das Armas Nucleares - Pela paz, pela segurança, pelo futuro da
humanidade», que pode ser assinada online em:
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=naoarmas-nucleares
Este Tratado é também apoiado pela ICAN
(Campanha Internacional para a Abolição das
Armas Nucleares) que, no passado dia 6 de Outubro, recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2017.

Saara Ocidental: relatório sobre julgamento de Gdeim Izik disponível
Encontra-se disponível
um extenso relatório sobre
o julgamento dos prisioneiros políticos saarauís detidos arbitrariamente pelo
Governo marroquino em
2010 em Gdeim Izik; foi redigido por uma activista
de direitos humanos portuguesa, Isabel Lourenço.
Este relatório faz uma retrospectiva minuciosa das
diversas fases de detenção
e julgamento dos presos.
A activista portuguesa,
membro da Fundação Sahara Ocidental, esteve presente nas diversas fases de julgamento. Das conclusões são de destacar o recurso à tortura, como forma de obtenção de confissões, a violação das
mais elementares normas de de direitos humanos, nomeadamente as relativas ao direito a um julgamento justo, estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 4ª Convenção de Genebra.
O relatório integral pode ser consultado on-line: http://porunsaharalibre.org/2017/09/gdeim-izikreport-denounces-moroccon-trial-of-saharawi-political-prisoner-based-on-false-confessions-obtainedunder-torture/
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