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EDITORIAL
Realizou-se nos dias 10 a 12 de Novembro de
2016, nas instalações da Faculdade de Direito de
Lisboa, uma Conferência Internacional para assinalar o 50.º Aniversário da aprovação pela Organização das Nações Unidas do Pacto
Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) e do
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP), orga-

nizada pela Associação Portuguesa de Juristas
Democratas (A.P.J.D.) e pela Associação Internacional dos Juristas Democratas (I.A.D.L.)
A Conferência teve como tema central “Os Pactos
Internacionais de direitos humanos (PIDESC e
PIDCP) aprovados pela ONU em 16 de Dezembro
de 1966: significado histórico; alcance político e jurídico; vicissitudes”.

Delegados internacionais na sessão de encerramento da Conferência Internacional.
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A sessão plenária inaugural foi presidida pelo Professor Doutor Duarte
Nogueira, Presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, que proferiu
uma alocução de abertura; tendo usado
também da palavra o Professor Doutor
Pedro Romano Martinez, Director da
mesma Faculdade; o Dr. André Carlos,
Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Lisboa; o Dr. Levy Baptista, Presidente da A.P.J.D.; e a Drª. Jeanne Mirer,
Presidente da I.A.D.L..
Após esse momento inaugural, a sessão plenária
teve uma parte dedicada aos referidos Pactos Internacionais, com uma conferência proferida pelo
Doutor Eduardo Paz Ferreira, Professor Catedrático da mesma Faculdade, sob o tema “Um Pacto
para uma sociedade decente”; e intervenções de
Arménio Carlos, Secretário Geral da C.G.T.P.,

Presidente da I.A.D.L., “The
DNA of International Association of Democratic Lawyers:
why I.A.D.L. is different?”; de
Lopes de Almeida, “Evocação
da Associação Portuguesa de
Juristas Democratas”; Helena Casqueiro, “O papel dos
jovens juristas no actual e
futuro combate pelos “Direitos Humanos; e Carlos Orjuela, “Why
should young jurists join IADL”.
Nos dias 11 e 12 funcionaram em simultâneo as
três Comissões da Conferência: 1ª Comissão, sobre
o “O enquadramento histórico e jurídico dos Pactos; 2ª Comissão, sobre “Mundialização e direitos
humanos”; e 3ª Comissão sobre “A(s) luta(s) pelos
direitos humanos, hoje”.
A Conferência constituiu um marco muito importante nas actividades da A.P.J.D., bem como

sobre “A situação dos direitos dos trabalhadores
portugueses à luz dos Pactos”; do Professor Bill
Bowring, Presidente da ELDH (Associação Europeia de Juristas pela Democracia e Direitos Humanos); de Alfred De Zayas, perito independente
das Nações Unidas para a promoção de uma
ordem internacional democrática e igualitária (intervenção por vídeo); e de Hassan Jouni, jurista
libanês, sobre “A crise económica e o seu impacto
sobre os direitos humanos”.
Finalmente, a sessão plenária assinalou o 70º
Aniversário da Associação Internacional de Juristas Democratas (I.A.D.L.), com intervenções de
Roland Weyl, co-fundador dessa associação internacional, sobre “O contexto histórico da fundação
da Associação Internacional de Juristas Democratas: de 1946 aos nossos dias”; de Jeanne Mirer,

da sua congénere internacional, com cerca de 300
inscrições de participantes de diversos países
(como Alemanha, Angola, Bangladesh, Bélgica,
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Espanha, EUA, Filipinas, França, Filipinas, Grã-Bretanha, Grécia,
Índia, Itália, Japão, Líbano, Palestina, Paquistão, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Togo, Turquia, Ucrânia, Vietname); tendo sido apresentado
um número significativo de cerca de 60 comunicações nas três Comissões.
Pode dizer-se que o tom geral das intervenções
foi no sentido de uma apologia dos direitos humanos, reconhecidos nas declarações internacionais,
incluindo os dois Pactos cujo 50.º aniversário foi
assinalado; mas também de uma crítica das suas
sistemáticas e contumazes violações. Como assinalámos no editorial do nº 6 do nosso Boletim,
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“uma coisa é a retórica argumentativa em torno dos terno entre tantos juristas e não juristas, provindireitos humanos (a sua proclamação nos textos de dos de geografias diversas, unidos pelo mesmo
direito interno e internacional; no discurso dos agen- ideal do ser humano livre, liberto do medo e da
tes políticos; no pensamento crítico de filósofos e ju- miséria (como se diz nos dois Pactos); e pela oporristas; outra, muito diversa, a da realidade nua e tunidade que houve de uma ampla discussão em
crua com que os povos se têm confrontado ao longo torno de temas tão relevantes para a vida dos
povos e das nações – como estes dos direitos hudos últimos 50 anos”.
Na sessão plenária de encerramento, presidida manos, do seu alcance político e jurídico e das
pelo Professor Eduardo Vera Cruz Pinto, da Fa- suas vicissitudes.
culdade de Direito de Lisboa e Presidente do Ins- De registar como momentos igualmente importituto de Direito Brasileiro, foram apresentadas tantes a inauguração da Exposição dos 70 anos
as conclusões das 3 Comissões, bem como a De- da Associação Internacional dos Juristas Democlaração final da Conferência (textos esses que se cratas, patente no átrio da entrada da Faculdade
publicam integralmente na presente edição do de Direito, e a inauguração na Biblioteca da FaBoletim); e o Doutor António Avelãs Nunes, Pro- culdade de uma exposição com os títulos mais sigfessor Catedrático da Faculdade de Direito da nificativos do seu espólio sobre Direitos
Universidade de Coimbra, proferiu uma conferên- Humanos.
cia final sobre o tema “Neoliberalismo e democra- Acrescem ainda os momentos culturais e de confraternização com os participantes na Conferência”.
O saldo da Conferência é francamente positivo – cia: jantar na Reitoria da Universidade de Lisboa,
desde logo, porque foi possível um encontro fra- seguido de sarau académico com o Grupo Jurídico
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de Canto e Guitarras
de Coimbra e, no dia
de S.Martinho, um
Magusto nas instalações da Voz do Operário com a participação
das Tunas Académicas
da FDL Venusmonti e
Barítuna.
E a reunião foi muito importante ainda pelo reforço que potenciou quanto às relações internacionais da A.P.J.D. – que teve oportunidade de
assinalar publicamente as suas principais linhas
de actuação no momento actual, nos termos que
passam a transcrever-se:
a) No plano interno, a promoção de acções de defesa da ordem constitucional e da legalidade democrática – num tempo em que sopram os ventos
do neo-liberalismo, com as suas insistentes propostas de desvalorização da Constituição (tentando reduzi-la a uma formulação minimalista;
com problematização e erosão dos direitos económicos, sociais e culturais; dissolução de garantias;

e, ao contrário, ampla abertura aos ditames dos
mercados e outros poderes ocultos que regem o
mundo).
Efectivamente, a matriz fundamental do nosso
ordenamento jurídico reside na Constituição da
República Portuguesa, promulgada em 2 de Abril
de 1976 (fez há tempos 40 anos), e sujeita posteriormente a sete revisões que alteraram significativamente os seus pressupostos iniciais de
transformação social; mas que, não sendo rigorosamente a mesma, é ainda uma Constituição
muito progressista, que define o nosso país como
“uma República soberana, baseada na dignidade da
pessoa humana e na vontade popular e empenhada
na construção de uma sociedade livre, justa e solidária” (artigo 1º); e que também se caracteriza
como “uma Constituição dos direitos, liberdades e
garantias e dos direitos económicos, sociais e culturais, cujo extenso catálogo incorpora um conjunto de
valores de liberdade e de socialidade que são a matriz
da nossa vida colectiva (ainda que plural e fragmentada)”.
A A.P.J.D., no âmbito da sua capacidade de

Roland Weyl (ao centro),
presidente honorário da
AIJD, participou como
representante da Associação
Internacional, em Outubro
de 1962, no “julgamento” no
Tribunal Plenário na
Boa-Hora do anti-fascista
e militante do PCP Octávio
Pato. No decorrer dos
trabalhos da Conferência,
R.Weyl manifestou vontade de conhecer Isabel e Álvaro (à direita na foto), filhos de Octávio Pato, e transmitiu a importância de continuar a luta.
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acção e intervenção, continua obviamente empenhada na preservação da nossa Constituição, na
medida em que “integra a consagração dos direitos
fundamentais dos cidadãos, e o desenho de uma estrutura do poder que os defende contra os abusos de
quaisquer maiorias que se formem”.
b) No plano internacional, a Associação Portuguesa continuará a colaborar com a Associação
Internacional e com as associações nacionais nela
representadas, para o aprofundamento de lutas
em comum, pela defesa e concretização dos direitos humanos (tão solenemente proclamados, mas
objecto, por todo o lado, de tantas e tão graves
violações).
Como ponto de partida para outras iniciativas comuns futuras, e impulsionada pelos trabalhos de
preparação da Conferência Internacional, a direcção da A.P.J.D. decidiu dar-lhes continuidade,
criando um espaço de reflexão e intercâmbio de
ideias sobre a temática dos direitos humanos de-

nominado “Forum A.P.J.D. sobre direitos humanos”, que passa a constituir uma secção permanente da A.P.J.D. dedicada ao estudo e promoção
dos direitos humanos, numa perspectiva emancipadora, universal e multicultural – cujas normas
de funcionamento e acções imediatas serão oportunamente objecto de divulgação pública, e comunicadas por e-mail a todos os participantes na
Conferência Internacional.
Queremos continuar em contacto directo com as
associações e com as pessoas amigas que agora nos
visitaram – empenhados, como sempre, na paz
mundial e no propósito da emancipação humana
(certos de que, como se diz nos dois Pactos, “o
ideal do ser humano, livre, liberto do medo e da
miséria, não pode ser realizado a menos que sejam
criadas condições que permitam a cada um desfrutar dos seus direitos económicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e
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Declaração da Associação Internacional
de Juristas Democratas (AIJD)
na Comemoração do 70º Aniversário da AIJD e do
50º Aniversário dos Pactos Internacionais dos Direitos Humanos

De 10 a 12 de Novembro de 2016, reuniu-se em
Lisboa, Portugal, a Associação Internacional de
Juristas Democratas (AIJD), organização nãogovernamental de juristas progressistas de todo o
mundo com o estatuto consultivo junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas
(ECOSOC).
A AIJD e a Associação Portuguesa de Juristas
Democratas (APJD) comemoraram o 70º aniversário da fundação da AIJD e copatrocinaram uma conferência
comemorativa do 50º aniversário do Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos
(PIDCP) e do Pacto Internacional de Direitos Económicos,
Sociais e Culturais (PIDESC).
A AIJD foi fundada no dia 24
de Outubro de 1946, em Paris,
por um grupo de juristas que sobreviveram à guerra contra o fascismo e participaram dos Julgamentos de Nuremberg. René
Cassin, redactor da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi nomeado primeiro Presidente
da AIJD.
Ao longo da sua história, a AIJD apoiou a
proibição total das armas nucleares; a resolução
pacífica dos conflitos internacionais; o direito
legal internacional dos países produtores de
petróleo de controlar os seus recursos naturais; a
Revolução Cubana; os movimentos de libertação
nacional e as lutas dos povos da África do Sul, Angola, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Quénia, Moçambique, Namíbia, Irlanda do Norte, Porto Rico,
Filipinas, Vietname, do povo Saharaui e do povo
curdo na Turquia; e o direito de cada nação ao desenvolvimento económico, social e cultural no

âmbito do direito internacional. A AIJD também
manteve há longo tempo uma campanha de apoio
a uma paz justa e duradoura no Médio Oriente,
reconhecendo os direitos do povo palestino à autodeterminação.
A AIJD também condenou o regime repressivo
do Xá do Irão que foi colocado no trono pelos Estados Unidos e as guerras unilaterais dos EUA no
Vietname, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e
na Síria.
O PIDCP e o PIDESC consagram os direitos humanos
necessários para uma sociedade
justa, livre e pacífica.
A Declaração Universal dos
Direitos Humanos, um documento moral e expressão do direito
internacional
consuetudinário, continha dois
conjuntos de direitos humanos - direitos civis e
políticos, por um lado, e direitos económicos, sociais e culturais, por outro. Estes dois conjuntos
de direitos foram codificados em tratados vinculativos - o PIDCP e o PIDESC - em 1966.
Os preâmbulos do PIDCP e do PIDESC têm a
seguinte formulação: "O ideal dos seres humanos
livres, gozando de liberdade civil e política, e
livres do medo e da miséria, só pode ser alcançado
se forem criadas condições para que todos possam
usufruir dos seus direitos civis e políticos, bem
como os seus direitos económicos, sociais e culturais ".
A AIJD reconhece que os direitos civis e políticos são inseparáveis dos direitos económicos, sociais e culturais.
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Os direitos civis e políticos incluem o direito à que favorece os direitos de propriedade privada
vida, à liberdade de expressão, à liberdade reli- em detrimento dos direitos humanos colectivos e
giosa, ao julgamento justo, à autodeterminação; individuais.
e estar livre de tortura, tratamento cruel e deO PIDESC, reconhecendo que levará tempo e retenção arbitrária.
cursos para realizar plenamente o gozo dos direOs direitos económicos, sociais e culturais itos nele contidos, exige que os países que
abrangem os direitos à educação, aos cuidados de ratifiquem o Pacto tomem medidas positivas para
saúde, à segurança social, à segurança no desem- "materializar progressivamente" esses direitos.
prego, à licença de maternidade remunerada, a
A AIJD reafirma o seu compromisso de tornar
salário igual por trabalho igual, à redução da
mortalidade infantil; à prevenção, tratamento e conhecidos os direitos consagrados nos dois
controlo de doenças; e de criar e aderir aos sindi- Pactos e a trabalhar para garantir que sejam dedicados o máximo de recursos à sua proteção, sem
catos e à greve.
Os direitos garantidos pelos Pactos têm sido retrocesso na sua implementação.
repetidamente violados pela agenda neoliberal

Delegados da
Turquia presentes
na Conferência
em Lisboa, sendo
presos ao chegar
ao aeroporto do
seu país.
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C onClusões

da

1 ª C omissão

Sobre o enquadramento histórico e jurídico dos Pactos
Apesar de nem todas as intervenções previstas
terem sido realizadas pela impossibilidade da presença de alguns conferencistas, esta 1.ª Comissão
teve um conjunto muito significativo de contribuições, de grande qualidade, englobando diversos temas relacionados com o conteúdo dos Pactos
Internacionais de Direitos Humanos, não apenas
sobre a sua origem e enquadramento histórico,
mas também quanto à sua atualidade e efetividade prática.

balternizando a importância dos direitos económicos, sociais e culturais, e uma outra que acentuava a importância destes últimos como
condição para a efetivação dos primeiros.
Foi salientado que a consagração destes dois Pactos, incluindo ambas as categorias de direitos humanos – os civis e políticos e os económicos,
sociais e culturais - representou o triunfo conjunto
de duas conceções opostas.

A DUDH, o PIDCDP e o PIDESC formam um
A importância histórica dos pactos foi devidaconjunto coerente e global de direitos humanos,
mente valorizada, a começar pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem, tendo sido salientado o carácter antifascista desta Declaração,
erguida sobre os escombros da II Guerra Mundial
e da derrota do nazifascismo e resultante de uma
aliança baseada no repúdio do fascismo e da
guerra e centrada na defesa da Paz e da dignidade
da pessoa humana.
A DUDH representou a vontade dos povos representados na ONU de dotar a Humanidade de
um conjunto de direitos fundamentais da pessoa
humana e dos povos, contra a guerra, o racismo e
todas as formas de discriminação.
A consagração do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional
dos Direitos, Económicos, Sociais e Culturais, só
foi possível quase duas décadas depois, em 1966,
e num contexto político substancialmente diferente, marcado pela oposição entre uma conceção
que centrava a problemática dos direitos humanos na enfatização dos direitos civis e políticos su-
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centrados na dignidade da pessoa humana, universais, indivisíveis e inalienáveis, e que fazem
parte integrante do direito internacional direito
geral e comum, e como tal acolhido na ordem jurídica dos Estados. O PIDCP e o PIDESC superaram a natureza proclamatória da DUDH e
assumem uma natureza jurídica contratual, conferindo aos direitos fundamentais uma proteção
a que os Estados se encontram juridicamente vinculados.

tem igual importância e que as condições para a
efetivação de uns e de outros se implicam mutuamente. A negação dos direitos económicos, sociais
e culturais é sempre acompanhada de uma degradação das condições de exercício dos direitos civis
e políticos.

Ambos os Pactos consagram no mesmo artigo
1.º o direito dos povos a decidir do seu próprio destino. Só que enquanto a Carta das Nações Unidas
reservava para os povos o exercício do poder políSão elucidativas a esse respeito as fórmulas cons- tico soberano, as potências capitalistas estabeletantes da Constituição Portuguesa de 1976, em ciam, através dos Acordos de Bretton-Woods, à
sede de princípios fundamentais, dispondo que margem das Nações Unidas, instituições financei“as normas e os princípios de direito internacional ras internacionais destinadas a impor aos povos
geral ou comum fazem parte integrante do direito uma ordem económica e financeira internacional
português” e quanto ao alcance dos direitos fundamentais, ao dispor que “os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem
quaisquer outros constantes das leis e das regras
aplicáveis de direito internacional” e que “os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos
fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos
Direitos do Homem”.
Uma questão central abordada nos trabalhos
desta Comissão diz respeito à atualidade e a efetividade prática dos Pactos de Direitos Humanos.
Foi combatida, em diversas intervenções, uma
conceção redutora dos direitos humanos que secundarize os direitos económicos, sociais e culturais, e que os considere direitos de segunda ordem,
menos merecedores de tutela constitucional, legislativa ou judicial.
Foi salientado que os direitos civis e políticos e
os direitos económicos, sociais e culturais reves-
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Foi analisado o problema da integração dos cicapitalista, baseada no triunfo das desigualdades
e das injustiças e na negação da efetivação dos di- dadãos deficientes no mundo do trabalho, as difireitos económicos sociais e culturais a imensas ca- culdades existentes neste domínio e a necessidade
da adoção de mecanismos legislativos que promomadas da população.
vam a contratação de deficientes.
Foi salientada a este propósito a contradição
entre as políticas de austeridade que têm sido im- Foi analisado o problema do respeito pela liberdade religiosa, do combate a todas as forpostas aos povos e o Artigo 11.º do
mas de descriminação em função da
PIDESC, que reconhece o dinacionalidade, origem étnica, confissão rereito de todas as pessoas a um
ligiosa ou orientação sexual.
nível de vida suficiente para si
e para as suas famílias, inForam recebidos testemunhos vindos de
cluindo alimentação, vestuário e
Portugal, do Brasil, de França, de Analojamento suficientes, bem
gola, do Reino Unido e da Turquia, recomo a um melhoramento consferindo designadamente a situação em
tante das suas condições de exisque se encontra a população curda
tência.
nesse país.
A fragilização dos direitos humaO último, mas não menos importante ponto a
nos resulta das desigualdades materiais de poder salientar, diz respeito à luta necessária pela efeexistentes nas sociedades pelo que a sua efetivativação dos Pactos. Uma luta de todos, pela
ção implica uma profunda transformação das es- constitucionalização dos direitos humanos, pela
truturas económicas e sociais que a condicionam
aprovação de legislação que os promova, por
e limitam.
mecanismos judiciais que os façam cumprir, mas
Foram apresentadas nesta comissão contribui- também, na luta por políticas que, no exercício
ções de grande valor, ilustrativas de diversas ver- dos poderes soberanos dos povos consagrados na
Carta das Nações Unidas, conduzam a economia
tentes de luta pelos direitos humanos:
e a política de acordo com os princípios e valores
Foi analisado o fenómeno da pobreza e o comconsagrados nos Pactos Internacionais dos Dibate à pobreza como uma componente essencial
reitos Humanos.
da luta pelos direitos humanos.
Mesa da 1ª Comissão:
Foi analisado o problema do trabalho prestado
Presidente: Vanda Santos
em condições degradantes ou desumanas, por
Vice-Presidente: Vijender Jain (Índia)
falta de condições de higiene e segurança, por traSecretária: Alcinda Márcia
balho forçado ou privado de liberdade, ou por carRelator: António Filipe
gas de trabalho excessivas.
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C ONCLUSõES

DA

2 ª C OMISSãO

Mundialização e direitos humanos
A 1ª grande conclusão é de que o conteúdo básico das 2 Convenções continua por ser cumprido
na maioria dos países. Apesar do contínuo esforço
das organizações progressistas do mundo entre as
quais se inclui a IADL, as suas co-associações nacionais e outras organizações progressistas, forças
neoliberais por sua direta ou interposta influência
continuam a violar os valores básicos da humanidade, onde o papel de globalização é preponderante.

2 - ARMAMENTO – GUERRAS REGIONAIS: A
globalização tal como praticada, na avidez do
controlo de fontes de produção de energia e domínio da lucrativa tecnologia armamentista, vem fomentando conflitos regionais, do que as guerras
do Iraque, de Líbia e mais recentemente na Síria
constituem exemplos acabados, com todo o ror de
sofrimento e desgraça para as populações atingidas, gerando vagas de emigração do tipo com que
a Europa ora se acha confrontada. O militarismo,
funciona como a ideologia e o braço armado das
1-GLOBALIZAÇãO: A globalização enquanto oligarquias e economias neoliberais.
fenómeno mundial apresenta-se na atualidade
como um processo desenfreado de desenvolvimento capitalista, expresso por uma agressiva ex- É por isso de saudar a Proposta da Assembleia
pansão do mercado oligárquico. Assente num Geral da ONU, acabada de aprovar em 27 de Ouparâmetro desenvolvimentista da tecnologia, ampatubro de 2016, no sentido de banir as armas nurado numa base concentracionária de riqueza por
cleares, lamentando-se apenas os países que
parte de empresas monopolistas e organizações
oligárquicas e o livre maneio do capital financeiro, votaram contra.
a mundialização ganha paulatinamente foros de
hegemonização, particularmente quando se con3-A NATO - Limites à soberania e o Supranafrontam as economias fortes e menos fortes de
cionalismo:
Os Pactos de Federalismo ou de União
países desenvolvidos com as economias fracas de
de países, tendo geralmente início em acordos copaíses ditos “em via de desenvolvimento”.
merciais e acabando em uniões políticas, tem-se
revelado como vias de limitação, senão mesmo de
supressão
de facto de soberanias, particularmente
Responsabilidade dos países ex-colonizados
patentes quando se congregam nações de economias fortes e de economias remediadas. Um
exemplo típico encontrámo-lo na atual U.E.- forNeste campo não pode deixar de se assacar um
mação política em que se transformou a anterior
certa dose de responsabilidade aos entidades poCEE – de matriz económica. Não se pode falar de
líticas dos países descolonizados e/ou economias
respeito à soberania quando são assenhoreados
subdesenvolvidas, que, pela mentalidade e procesectores fundamentais de economia de um país ou
dimento submisso que aparentam, parecem ter
quando a executoriedade de orçamentos naciohipotecado o desenvolvimento, o progresso real e nais está dependente de aprovação de organismos
a cultura dos seus países e povos ao encanto do exteriores.
Daqui para formações militares
neoliberalismo e à inerente ideologia do consu- como a tentação de criar forças armadas e polícias
mismo daí imanente.De entre as várias conse- unificadas da EU é um simples passo. Neste âmquências nefastas decorrentes deste fenómeno, bito, o papel da NATO torna-se altamente discucontam-se:
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tível, se tivermos em conta o papel de relevo que
tem assumido na conflitualidade mundial, revestindo-se de cariz provocador a sua ultima Cimeira
realizada em Varsóvia, numa altura em que o
Pacto de Varsóvia, também formação militar do
Bloco Leste que havia nascido para lhe fazer face,
já não existe.

A Internet é um instrumento tecnológico, que
promove o exercício da liberdade de expressão e
opinião, viabiliza o acesso à informação, podendo,
através das redes sociais, entre outras potencialidades acalentar ativismo político como ocorreu
recentemente no Egito. Tudo isto é viável desde
que sejam adotados esquemas e procedimentos de
defesa contra a sua utilização abusiva, como é o
caso do controlo sobre as pessoas e movimentos
4-GUERRA AO TERROR: Um sentimento sociais, da criminalidade cibernética, os hackers,
quase generalizado de instabilidade social e emo- os transmissores de vírus e a violação de privacicional em diversos países vai possuindo as popu- dade.
lações devido ao fenómeno de terrorismo. Se a
globalização não aparece diretamente envolvida
no fenómeno, a verdade é que este deriva de des- Com este alcance o livre acesso à NET tem sido
regramentos gerados em parte pela política neo- configurado como um direito humano, não poliberal de exploração, a que a globalização não é dendo o seu uso ser coarctado.
alheia. De tudo isto resultam focos de tensão em
sectores onde a exploração mais se faz sentir,
dando origem a sentimentos reativos básicos
5-A RELIGIãO e TERRORISMO: No Séc.
desde a frustração, instabilidade emocional, atos XXI, ultrapassada a era da barbárie primitiva,
violentos de sobrevivência, o crime e particular- numa altura em que se visa introduzir a semenmente o terrorismo ora como forma afirmação ora teira da paz, o mútuo respeito entre as nações e
como forma de revolta. Esta última é por sua vez povos e a solução de conflitos à luz do diálogo, o
reactivamente aproveitada e manejada por gru- terrorismo não tem justificação venha de onde
pos de extremistas políticos e religiosos, de que vier, seja qual for a explicação, qualquer que seja
são exemplo as manifestações da extrema- direita a entidade política, religiosa ou ideologia. De
ou religiosa como os paradigmáticos casos da entre vários terrorismos, o terrorismo religioso – o
Ucrânia e da Polónia, o Daesh e ISIS.
atribuído a Daesh e ISIS - é dos mais abrangentes, pela matriz religiosa que ostenta, com reflexo
negativo nas correspondentes comunidades exisNeste domínio, as potências ou entidades envol- tentes nos países de acolhimento, onde o recrutavidas, nomeadamente os E.U.A. e a U.E. longe de mento é facilitado, não tanto politicamente mas
contribuírem para eliminar as causas do terro- pelo impulso de base religiosa, as “condições socio
rismo, aproveitam o fenómeno para em nome de económicas injustas e disputas políticas não redemocracia realizar a todo um conjunto de limi- solvidas” bem como pelos problemas de exclusão
tações e restrições de direitos, liberdades e garan- que afetam os jovens das minorias.
O culto
tias dos cidadãos, como sucede com o atentado e religioso é um direito humano de caráter univerviolação à sua privacidade, com as incontroladas sal, cuja profissão não pode ser posta em causa.
escutas telefónicas, buscas e detenções sem mandato e muitas vezes o uso abusivo de arma, aproximando a autoridade policial mais própria de
6-REFUGIADOS: A crise migratória e o proregimes autocráticos.
blema de refugiados são sem dúvida, consequência direta dos envolvimentos das guerras no
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Iraque, da Líbia, e mais recentemente da Síria,
países seculares com um nível de vida superior à
grande maioria dos Estados do Magreb. Sob a
pretensão de implementar a democracia nesses
países e de combate a ditaduras, os E.U.A. liderando a ampla Coligação com a NATO e a conivência militarista da EU, lançaram a insegurança
e o desespero nos milhares que compõem as populações desses países, acabando por reduzir a cinzas
as suas casas. A situação gerada passou por outro
lado, a ser campo fértil para a rédea solta de recalcamentos, frustrações e rivalidades locais e sectoriais como é o caso mais flagrante de Sunnis e
Shiitas, que chegam a alcançar em alguns casos
uma dimensão nacional (Irão/Arábia saudita e
países apoiantes).
A estes há a acrescer a emigração de milhares de
cidadãos que fogem de países africanos, vítimas
de exploração neocolonialista.
Urge pôr termo a esta tragédia da humanidade
que no dizer do Papa Francisco prenuncia o limiar
da III Guerra Mundial.
7-O DIREITO À AUTODETERMINAÇãO: A
endêmica apetência militarista dos E.U.A refletida desde as guerras de Coreia e do Vietnam,
mais tarde no Afeganistão e mais recentemente
as intervenções no Iraque, Líbia e Síria, liderando
as forças da NATO, constituem flagrantes violações do direito à autodeterminação dos respetivos
povos. Na mesma linha de ação se insere a ingerência dos E.U.A. nos assuntos internos de Cuba,
onde partindo de um belicismo doentio passou ao
bloqueio económico contribuindo decisivamente
para o depauperamento das relações de troca
mercantil e travando pela força o seu desenvolvimento económico.

Neste âmbito é de destacar a luta do povo do
Saará Ocidental, povo que há anos aguarda a implementação das Resoluções da O.N.U. advogando uma solução política e não militar quanto
à sua independência, o que não evita ser alvo de
toda uma repressão por parte do reino de Marrocos.
A Conferência, correspondendo ao apelo da sociedade civil palestina e israelita dirigida à consciência dos povos e organizações que pugnam pelos
direitos humanos e pela paz, denuncia e condena
vivamente o Muro da 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 encontrada sob o impulso do acordo
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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, a sua imediata paragem, com a substancial colaboração de
Israel. b) Qualquer solução a tributar a magna
questão de 2 Estados ou 1 Estado passa pelo prévio reconhecimento do Estado de Israel. c) Controlo pelas Nações Unidas do apoio militar a
Israel, com a garantia de não hostilização do Estado de Palestina. d) Negociações entre Autoridade Palestiniana e o Hamas, visando a unidade
política do povo palestiniano – condição – base
para a solução. e) Renúncia de violência pelas
partes, como contributo decisivo para a solução
final.
8-PROBLEMÁTICA DO AMBIENTE: Uma
consequência direta da hegemonização nos países
de economia fraca e/ou subdesenvolvida é a
ameaça atual, continua e permanente do agravamento de assalto descontrolado às riquezas do
subsolo, da extração e utilização de combustíveis
fósseis gerando a deterioração e depauperamento
do ambiente em todas a suas dimensões com perigos já constatados de uma desregulação de condições climatéricas, de um crescente aquecimento
global – “o efeito de estufa”, poluição do ar e das
águas, deslizamentos de terras e arrasto de casebres, desflorestação desenfreada e o consequente
desaparecimento de tradicionais “habitats” de
populações tradicionais autóctones, das culturas
tradicionais e familiares. É a contra face da globalização. É paradigmática a luta pela terra e
pela água levada a cabo pelas populações autóctone contra a construção do oleoduto no Estado
Norte Dakota nos E.U.A.

tecnológica inerente à dinâmica do processo e na
aproximação das populações envolvidas, evidencia-se por parte das economias ricas toda uma investida paradigmática na formatação e execução
desiguais dos “terms of trade”, de exploração de
bens e no dilacerar da dignidade humana, desde
a exploração de mão-de-obra a baixo custo e de
trabalho em condições infra-humanos de que são
exemplo acabado as sweatshops exuberantemente
existentes nos países subdesenvolvidos e nos países do Sul da Europa.

A globalização de mercados, agravando as con9-TRABALHO: Sem por em causa certas vantagens que a globalização representou, nomeada- sequências de desregulação sistémica da economente na relativa melhoria das condições e nível mia neoliberal põe e dispõe da vida das pessoas.
de vida nos países destinatários, na modernização Correspondendo a esta competitividade dos mer-
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cados, avança-se para a redução de salários e foAinda nesta linha de pensamento a criança tem
menta-se os despedimentos, abra-se o caminho de merecer toda a atenção enquanto destinatária
para o trabalho temporário, falsos contratos de dos cuidados para crescer e evoluir harmoniosatrabalho, o outsourcing, o contrato a termo, a ex- mente na plenitude das suas capacidades.
ploração do trabalho dos estagiários e a precaridade laboral, que em Portugal afecta cerca de 1
milhão de trabalhadores.
A solução mais acabada passa por uma incursão
no vetor do poder político de cada país, a quem
cabe realizar toda uma política dinâmica para alFoi defendido que um dos domínios que do cançar o respeito pelo género, em simultâneo com
ponto de vista de direito humano mais carece de um manifesto e explicito apoio a organizações narevisão é o de contratação laboral, onde sob a cionais e regionais no sentido de promover a digcapa de subordinação jurídica do trabalhador, nificação da mulher.
este aparece sempre como a parte mais em desvantagem, sujeito nos termos do contrato subscrito às medidas que a entidade patronal entender
11-A VELHICE: A velhice está comprovadasujeitá-lo, pondo em risco muitas vezes o respeito mente num ritmo crescente. Reconhecido o idoso
pela sua individualidade e a relações familiares a como titular de autênticos direitos pela sua condique se encontra vinculado.Neste domínio seria de ção, como a Constituição da República Portuesperar que a O.I.T. tomasse posição sobre esta guesa faz, é a verdade é que há ainda um longo
magna questão, ativando-se mais empenhada e caminho a percorrer nesta matéria. Falta às Conprodutivamente na solução dos aspetos que mais venções uma força vinculativa. Torna-se necessáafetam o trabalhador pela negativa.
ria uma Convenção Internacional sobre a Velhice,
de alcance vinculativo, em matéria de uma verba
orçamental obrigatória em cada Estado, uma pro10-A SITUAÇãO E O PAPEL DA MULHER e gramação mínima fixa e a previsão de sanções
o DIREITO DAS CRIANÇAS: O artigo 3º dos pelo seu não cumprimento – portanto, uma atiPactos, consagra a igualdade de direitos do tude pro-ativa ao nível nacional. Tal realização
homem e da mulher. No entanto, leis e políticas constituiria um quadro útil de suporte para a
de um sem número de países ditos democráticos e criação de políticas internacionais para as pessoas
subscritores desses pactos e muitas outras conven- idosas numa abordagem de direito humano.
ções proíbem a mulher de possuir bens, de exercer
atividades fora de casa, sujeitando-a a toda uma
gama de proibições e práticas socialmente consa12-A EUTANÁSIA: Eutanásia envolve um ato
gradas. Numa outra vertente, de âmbito social, consciente, controlado e assistido para provocar
são incontáveis os casos de violência doméstica ou acelerar a morte de alguém, mesmo quando
contra a mulher, a inferiorização no salário, o num estado de consciência mitigada peça para
“downgrade” pelo género e numérico no quadro que o processo da sua morte seja abreviado para
de prática de desporto, a rejeição de direitos e de não sofrer ou evitar um estado doloroso. A ação
cuidados devidos `mulher grávida – situações para abreviar a vida decorre sob controlo de enestas e outras có-generes que a tornam vulnerá- tidade médica competente.
veis e fragilizadas a ponto de serem presa fácil
para serem traficadas e sujeitas à pratica de prostituição pela condição ou para sustentação.
Foi no entanto defendido que o direito à vida
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enquanto direito humano é inalienável, só assim
se podendo garantir a proteção aos mais fracos e
desprotegidos.
13-A CONSAGRAÇãO DOS DIREITOS E LIBERDADES E A IMPOSIÇãO ANTI DEMOCRÁTICAS AO SEU EXERCÍCIO: Da
consagração formal de direitos e liberdades à prática dos seus conteúdos é algo que muitos países,
ditos democráticos, não tem conseguido ultrapassar. Ficam assim por transferir no plano interno
os ditames dos direitos consagrados nos 2 Pactos.
É a imprensa, que não sendo censurada com uma
chancela, passa pelo crivo das agendas e da política seguida pelos proprietários dos meios de comunicação social; são as dificuldades colocadas
aos sindicatos para poderem exercer as suas capacidades representativas de classe; são as implícitas
regras que atrapalham os direitos de associação;
são as exigências despropositadas quando estão
em causa atos de carater reivindicativo. Todas
estas subtilezas constituem a face acabada de
aparências com que se cobre o sistema democrático neoliberal e que é urgente combater para que
os direitos constantes dos Pactos seja uma realidade vivida e quimérica.

Asia, Africa e América
Latina e seus povos, *o de por termo a todas
operações de guerra e
eliminar situações de
tensão belicista entre
os países e *- o de adotar uma política séria
e sustentável de proteção ambiental.
Neste contexto,
tem de assumir relevo a obrigação a ser imposta
aos países no sentido de: - elaborar adequada legislação para valorizar o trabalho e o seu produto,
pelo efetivação real dos direitos representativos
do trabalhador, na igualação valorativa do trabalho da mulher, na eliminação do labor infantil e
sustentação de uma correspondente política de
instrução com o inerente apoio familiar; - paralelamente há que se exigir dos países a título individual ou/e quando inserido em blocos
económicos o respeito indeclinável das soberanias
de outros povos.

A existência de um bom governo e a existência
de uma boa governação constituem em si um diCombater os efeitos nefastos da globalização reito universal – um direito humano.
onde a fenómeno de corrupção ocupa lugar quase
sistémico, constitui um dos maiores desafios do
Impõe-se assumir e reconhecer que as guerras
século XXI. Só um entendimento humanista, enraizado na generosidade dos ideais de solidarie- refletem não só uma nova etapa de desregulação
dade, de justiça social e de respeito incondicional de mercados, qual condição para a hegemonizapela dignidade humana tal como expresso nas ção neoliberal como funcionam como máquinas
duas Convenções poderá livrar a globalização do de destruição de povos e civilizações com todo um
desvalor em que vegeta não obstante os benefícios ror de miséria, de morte e destruição e despertando os instintos básicos animalescos no homem,
que lhe são apontados.
há que exigir dos países do mundo inteiro para
proceder à redução de armamento e conduzir uma
As medidas a adotar tem de assumir um triplo política negociada na solução de conflitos e susobjetivo: *- o de inverter a dinâmica de um cres- tentar as Forças Armadas apenas com fins defencente desenvolvimento assimétrico e desigual sivos. Neste quadro é de se repudiar a política de
entre países de economias avançadas e as de pe- blocos e de bases militares, bem como a ajuda em
quenos recursos particularmente situadas da armas a governos repressivos ou conflituoso, pro-
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cedimentos que apenas servem para manter um
permanente estado de tensão de conflito, reconhecidamente propícia para assegurar o domínio político e formas de pressão belicista sobre países de
economias dependentes, como a realidade de
guerras regionais do Iraque, Líbia, Síria e Afeganistão, Iémen e a tensão de fronteiras entre Paquistão/ Índia, Coreia do Norte/Coreia do Sul bem
o demonstram.
Cabe aos países prosseguir na defesa e implementação de medidas legislativas e administrativas
com vista a evitar mudanças climáticas agressivas
e alcançar um ambiente sustentável, preventiva
de poluição, a fim de assegurar a vida e a longevidade da espécie humana e animal, na condenando da deflorestação em países como o Brasil,
onde o risco de eliminação de povos locais indíge-

nas é uma dado tendencialmente que adquirido
se uma alteração de procedimento não ocorrer.
NOTA do RELATOR: Estas conclusões e inerentes
sugestões de solução são tiradas com a colaboração
dos membros da mesa da Comissão, baseadas nas
apresentações e intervenções feitas nesta Comissão.
Às suas autoras e autores a APJD, em nome da
IADL, agradece este valioso contributo, visando um
mundo mais harmonioso, mais humano e mais feliz.

Mesa da 2ª Comissão:
Presidente: Helena Casqueiro
Vice-Presidente: Yosif Geron (Bulgária)
Secretária: Renata Costa
Relator: A. Bernardo Colaço
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DA

3 ª C OMISSãO

A(s) luta(s) pelos direitos humanos, hoje
Na 3ª Comissão foram feitas 18 intervenções escritas,
ainda houve mais cinco não documentadas as quais contribuíram para o sucesso dos trabalhos da conferência.
As intervenções abordaram com grande amplitude as disposições consagradas nos Pactos sobre os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais, bem como outras
dimensões dos direitos fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais que os antecederam, designadamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e
algumas Convenções da Organização Internacional do Trabalho, bem como a Carta das Nações Unidas.
Resultou das diversas intervenções que os Pactos, continuam nos nossos dias a ter uma actualidade inestimável
para a luta daqueles que procuram uma vida melhor para
os povos e os trabalhadores.
Nas diversas intervenções feitas ao longo do funcionamento da 3ª foi realçado:
AUTONOMIA E LIBERDADE SINDICAL
Os Pactos asseguram um instrumento importante na luta
que os trabalhadores travam para se poderem organizar e
escolherem livremente a organização onde se queiram filiar,
bem como o direito a negociar livremente convenções colectivas de trabalho para melhorarem as suas condições de
vida, incluindo o direito de recorrerem à greve.
Contudo, autonomia e liberdade sindical, incluindo o direito de greve, inscrito nos Pactos é violado em muitos países pois é posto em causa permanentemente, onde muitos
dirigentes e activistas sindicais são mortos, presos, perseguidos e despedidos, incluíndo a Europa, que nos anos mais
recentes criminalizaram o direito de intervir aos piquetes
de greve como é o caso do Reino Unido.
Ainda, nas vertentes da autonomia e liberdade sindical
foi referido a importância dos Pactos para combater a perseguição a que os dirigentes e activistas sindicais estão sujeitos em países como a Colômbia, Guatemala, Honduras,
Suazilândia e Guiné-Equatorial
No âmbito da OIT, o patronato iniciou um ataque à Comissão de Normas e ao papel dos peritos recusando reconhecer o direito de greve nas Conveções nº 87 e 98.
Em Espanha estão indiciados criminalmente mais 800 de
dirigentes por terem organizado greves ou participado em
piquetes de greve.

DIREITO AO TRABALHO
O Direito ao trabalho é a parte, apesar dos avanços obtidos, onde os Pactos não foram e não estão a ser cumpridos,
pois, segundo a OIT, há hoje no mundo mais de 197 milhões
de desempregados e aumentará nos próximos anos, estimando-se que no final de 2017 atinja os 200 milhões. A insegurança no emprego e ter um rendimento que permita ter
uma vida digna está muito longe de ser atingida, ainda, segundo a OIT, nos países em desenvolvimento cerca de 50%
estão no trabalho informal e há milhões de pessoas que
vivem com menos de 3 dólares por dia.
VINCULAÇãO DOS PACTOS
Os Pactos impõe aos Estados obrigações e vincula-os a
políticas adequadas de desenvolvimento económico e legislativos, de modo, a assegurar a eficácia do estipulado nos
Pactos.
Que os Pactos são vinculativos quer para os países que os
ratificaram ou assinaram, mas também para os países que
apenas assinaram, como o exemplo dos EUA, que apenas o
assinou, isto por força da Carta das Nações Unidas, já que
os Estados ficam vinculados pelo facto de serem membros
das Nações Unidas. Para tal entendimento devemos alegar
que assim impõe a doutrina “pactus sunt sarvanda” e a
Convenção de Viena sobre a aplicação dos tratados. A vinculação aos Pactos pelos Estados que não assinaram ou ratificaram ainda se verifica, porque aqueles impõem o dever
de tomar medidas efectivas para que estes entrem em vigor
nos seus territórios.
AUTO DETERMINAÇãO DOS POVOS
Os Pactos, aprovados em 1966, continuam a ser instrumentos de intervenção dos povos na sua luta pelo direito a
decidirem o seu futuro sendo dado grande relevo ao disposto no art.º 1.º, do Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos, com referência expressa à luta dos povos da Palestina,
Sahara, e do povo TAMIL e a luta do povo Cubano na sua
luta de décadas para pôr fim ao bloqueio económico que lhe
é imposto pelos Estados Unidos.
No que respeita à paz foi ainda referida a luta dos povos
no médio oriente que combatem pelo seu direito a viverem
em paz sem ingerências do imperialismo, designadamente,
os povos Sírio e do Iraque, bem como aos processos de paz
que estão em curso na Colômbia e nas Filipinas.
No que respeita ao direito à autodeterminação dos povos
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houve referência aos Tratados Multilaterais, como o CETA,
o TTIP, o TTP e o TISA os quais têm como único objectivo
atacar a soberania dos países em clara violação do referido
artigo 1º.
O EXERCICIO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
A condição militar não pode significar restrições no direito
de organização colectiva das forças militares e de segurança.
Os direitos humanos são melhores defendidos e exercidos
sempre que as forças armadas e as forças segurança têm o
direito a organizarem-se e, desta forma, vivenciarem os direitos consagrados nos pactos.
Tem que se ter consciência que a melhor maneira de garantir os direitos humanos é garantir que quem tem que
aplicar estará em melhores condições se os vivenciar e que
os Direitos Humanos não podem ficar “fora da porta de
armas”
IGUALDADE
A igualdade entre homens e mulheres foi tratada com referência às obrigações que os Estados têm em garantir a não
discriminação em razão do sexo, e em assegurar a igualdade
de género, com medidas positivas, mas que o artigo 10.º, do
Pacto Internacional os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, no que respeita ao tratamento de mulheres colocaas na situação de terem um papel reprodutor, quando não
atribui ao homem qualquer papel nessa função. Pelo que é
necessário fazer correcções ao artigo, pois nos nossos dias o
homem não pode deixar de assumir as suas responsabilidades parentais.
COMBATE AO TRÁFICO DE MULHERES
O combate ao tráfico de mulheres foi abordado com referência ao lobby junto das Nações Unidas designado como
Lobbies do sexo, para considerar o sexo como uma profissão
situação que não se pode aceitar pois tal violaria os mais
elementares direitos humanos.
A ONU não pode dar guarida aos lobbies do sexo no seu
seio, quando é sabido que a pressão que é feita para a legalizar é para dar cobertura aos grandes negócios negros que
o tráfico criminoso de mulheres e crianças subsiste nos nosos
dias.
LIBERDADE DE EXPRESSãO
Foi avaliado os problemas que existem no que respeita à
liberdade de expressão em todos os domínios da vida, não
só no que respeita à liberdade da Comunicação Social,
Foram ainda abordados os problemas que afectam os migrantes, os refugiados, a pobreza e a fome bem como a
morte de crianças que são afectados por ausência ou falta

de alimentação. Isto em resultado das guerras, da exploração dos recursos naturais dos paises em desenvolvimento.
Em conclusão os pactos aprovados pela ONU em 1966 que
este ano comemoramos, apesar dos muitos avanços continuam a ser um instrumento dos povos que lutam por um
mundo mais justo e por vida digna.
Mesa da 3ª Comissão:
Presidente: Madeira Lopes
Vice-Presidente: Evelyn Dürmayer
Secretária: Diana Simões
Relator: Augusto Praça
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Momentos culturais
e de confraternização no jantar
na Reitoria da
Universidade
de Lisboa.
Actuação do Grupo
Jurídico de canto e
guitarras de Coimbra.

Associação Portuguesa de Juristas Democratas
Av. da República nº 83, 9º 1050~243 Lisboa, Portugal
tel,00351-217904060 email:aportuguesajuristasdemocratas@gmail.com

