
  1. A pandemia do coronavírus (Covid-19), que 
atingiu o nosso país neste ano de 2020, tem con-
dicionado dramaticamente a vida quotidiana da 
generalidade dos povos e provocará sequelas 
muito traumáticas no sistema económico e na 
organização social. 
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Neste número

Trata-se de uma epidemia de doença infecciosa 
que afecta gravemente as vias respiratórias, cau-
sando um número muito elevado de contamina-
dos e de mortos (só no nosso país, a estatística 
oficial é de 24.987 contaminados e 1007 mortos, 
à data de 30/4/2020); e cuja perigosidade resulta 
precisamente da facilidade e velocidade da sua 
propagação à escala mundial e do impacto forte 
que causa em muitas das pessoas afectadas (1). 

Ao longo da sua história a humanidade tem sido 
confrontada ciclicamente com calamidades si-
milares (epidemias, terramotos, incêndios flores-
tais e urbanos, etc.), de que têm sido destacados 
agora na comunicação social alguns casos mais 
emblemáticos, como o da peste negra, que che-
gou ao território português em 1384 e dizimou 
aqui entre um terço a metade da população (2); 
e o da gripe pneumónica (ou gripe espanhola), 
em 1918, que provocou no nosso país 102.750 ví-
timas mortais, “matando famílias inteiras e cau-
sando o pânico por toda a parte” (3). 

O surto pandémico actual, segundo se espera, 
não atingirá entre nós índices tão elevados de 
mortalidade (dadas as melhores capacidades 
profiláticas e terapêuticas destes tempos); mas 
continuará a provocar a contaminação de um 
número muito elevado de pessoas, até serem en-
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contrados e disponibilizados os meios específicos 
para a respectiva prevenção e tratamento. Pelo 
que, até lá, teremos de conviver com esta 
ameaça global (que veio agora somar-se a outros 
“vírus” identicamente letais, de que menos se 
fala, como os da fome, da exclusão social e da 
guerra); tornando-se necessário reforçar as ini-
ciativas colectivas tendentes a defender os direi-
tos sociais das pessoas – tão drasticamente 
afectados por esta crise, que irá saldar-se num 
considerável agravamento das desigualdades. 

  Como contributo para a compreensão e discus-
são desta ameaça global e respectivo impacto na 
vida dos povos, publicam-se no presente número 
do Boletim da APJD os seguintes textos: “Da 
(des)necessidade do estado de emergência”, de au-
toria de António Filipe, deputado do PCP à As-
sembleia da República e professor universitário; 
“O DL nº10-G/2020, o lay-off  simplificado e a 
proibição de despedimentos”, de autoria de José 
João Abrantes, professor catedrático da Facul-
dade de Direito da Universidade nova de Lisboa; 
“Crónicas da Pandemia”, de autoria de Alexan-
dre Weffort, professor do Conservatório de Mú-
sica e maestro do Coro Lopes Graça; “E 
então...os próprios vírus recuarão”, de autoria de 
António Bernardo Colaço, Juiz Conselheiro Ju-
bilado do STJ; e, numa secção de documentos, a 
Declaração da Associação Internacional de Juris-
tas Democratas (AIJD), de 27/3/2020, o Apelo à 
participação nas comemorações populares do 25 de 
Abril, no 46º aniversário da Revolução (subs-
crito pela Associação 25 de Abril e diversas ou-
tras instituições, entre as quais a Associação 
Portuguesa de Juristas Democratas); e a Reso-
lução da CGTP-IN, sobre as comemorações do 
1º de Maio no presente ano (documentos esses 
que têm como pano de fundo a situação global 
suscitada pela pandemia). 

  O presente editorial pretende servir precisa-
mente de introdução a uma discussão pública 
dos referidos temas. 

  2. Pelo decreto do Presidente da República 
nº14-A/2020, de 18 de Março, precedido de com-

petente autorização da Assembleia da Repú-
blica, foi declarado o estado de emergência em 
todo o território nacional, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pú-
blica (a vicissitude global de saúde pública oca-
sionada pela doença Covid-19). Segundo o 
referido diploma, o estado de emergência teria a 
duração de 15 dias, determinando a suspensão 
parcial de um conjunto de direitos, liberdades e 
garantias (o direito de deslocação e fixação em 
qualquer parte do território nacional; proprie-
dade e iniciativa económica privada; direitos dos 
trabalhadores; circulação internacional; direito 
de reunião e manifestação; liberdade de culto; 
direito de resistência – tudo nos termos especi-
ficados, para cada um dos casos, no referido de-
creto presidencial). 

A declaração do estado de emergência foi reno-
vada por períodos idênticos nos dias 2 e 17 de 
Abril de 2020 e executada pelo Governo através 
da aprovação dos decretos nº2-A/2020, de 20 de 
Março, nº2-B/2020, de 2 de Abril, e nº2-C/2020, 
de 17 de Abril, bem como de outros diplomas 
complementares. 

E a primeira questão que se nos coloca é preci-
samente a da conformidade jurídico-constitucio-
nal dessa declaração do estado de emergência; 
saber se estavam reunidos, no caso concreto, os 
pressupostos legais para tal suspensão do exer-
cício dos direitos, liberdades e garantias dos ci-
dadãos. 

 

  3. Segundo a Constituição da República Por-
tuguesa (CRP) a suspensão do exercício de di-
reitos (na forma de estado de sítio ou de estado 
de emergência) só pode ser declarada nos casos 
de agressão efectiva ou iminente por forças es-
trangeiras, de grave ameaça de perturbação da 
ordem constitucional democrática ou de calami-
dade pública (artigo 19º, nºs 1 e 2). 

Mas, como justamente salienta António Filipe, 
no texto que se publica no presente número do 
Boletim, “a declaração do estado de emergência 
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pressupõe um estado de necessi-
dade” – como decorre do nº4 do 
mesmo artigo 19º da CRP, segundo o qual “a 
opção pelo estado de sítio ou pelo estado de 
emergência, bem como as respectivas declaração 
e execução, devem respeitar o princípio da pro-
porcionalidade e limitar-se, nomeadamente 
quanto às suas extensão e duração e aos meios 
utilizados, ao estritamente necessário ao pronto 
restabelecimento da normalidade constitucio-
nal”; citando-se também a opinião do constitu-
cionalista Gomes Canotilho, segundo o qual “os 
pressupostos justificadores da adopção das medi-
das de estado de sítio ou de emergência são apenas 
a perturbação da ordem constitucional ou a sua 
grave ameaça; não basta um perigo abstracto, exi-
gindo-se antes uma ameaça concreta; e também 
não é suficiente a ameaça ou lesão de bens cons-
titucionais que possam ser defendidos através de 
medidas normais de polícia (cfr. art. 272º); a 
ameaça ou perturbação deve pôr em causa a ordem 
constitucional democrática e os seus princípios es-
truturantes, e deve ser de tal modo grave que não é 
possível combatê-la a não ser através dos meios ex-
traordinários do estado de emergência” (4). 

Ora, no caso concreto, os portugueses tinham já 
aderido às primeira medidas de contenção decre-
tadas pelo Governo; não se verificavam inciden-
tes ou ameaças que pusessem em causa a ordem 
constitucional democrática; e existiam meios le-
gais que permitiam assegurar as medidas con-
cretas de saúde pública necessárias e suficientes 
para enfrentar a crise, como a Lei de Bases da 
Saúde, e a Lei de Bases da Protecção Civil (5). 

 

  4. Acresce que a declaração do estado de emer-
gência, com a inerente suspensão de direitos, li-
berdades e garantias, contém em si mesma 
diversos perigos, entre os quais avulta o espectro 
de experiências tão negativas do passado, que 
traumatizaram dramaticamente os povos en-
volvidos. Toda a suspensão do exercício 
dos direitos fundamentais traduz-se 
numa interrupção mais ou menos pro-

longada do normal funcionamento das institui-
ções e a respectiva substituição por medidas le-
gais alternativas (tendencialmente provisórias, 
mas que em determinadas situações históricas 
acabaram por dilatar-se). Pelo que só em cir-
cunstâncias muito especiais de perturbação da 
ordem constitucional, que não possam ser com-
batidas pelos meios normais, é que deverá recor-
rer-se à suspensão do exercício de direitos 
fundamentais. É essa a justificação doutrinal 
clássica para o estado de excepção: uma situa-
ção de necessidade; “um estado de coisas que, pelo 
menos em regra (. . .), não pode ser disciplinado 
por normas estabelecidas previamente” (6). 

  5. Em geral, o estado de excepção constitui 
uma ruptura com a ordem jurídica pré-existente 
– embora sob a intenção declarada de reposição 
desse ordenamento anterior (ou seja, o “resta-
belecimento da normalidade constitucional”, 
como se diz no número 4 do artigo 19º da CRP). 

Mas neste contexto, e mesmo com os pressupos-
tos e garantias consignados na Constituição por-
tuguesa (7), tem de haver contenção no recurso 
a essa medida extrema – por várias ordens de ra-
zões, designadamente: 

  a) Uma natural precaução decorrente da me-
mória das já referidas experiências traumáticas 
do passado – aqui e lá fora. Recorde-se que o 
nosso país viveu durante mais de 40 anos num 
estado de excepção permanente (8), não po-
dendo consentir-se agora quaisquer ductilidades 
em temas tão sensíveis como este da suspensão 
de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; 
quaisquer riscos, remotos que sejam, de que “o 
estado de excepção se converta em costume” (9). 

  b) Para evitar quaisquer excessos de governa-
mentalização da função legislativa, inerente a 
toda a declaração de um estado de emergência 
(em que o direito existente é como que subs-
tituído ou ultrapassado por uma série de decre-

tos e regulamentos emanados do poder 
executivo, que se atravessam na vida das 
pessoas, nos seus direitos, na sua intimi-
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dade – ao arrepio do padrão e conformação 
constitucional); 

  c) E impedir a acção dos múltiplos poderes fác-
ticos que se aproveitam das situações de crise 
para subverter os progressos sociais entretanto 
alcançados e os direitos dos trabalhadores (como 
se tem visto, nestes dois meses, pela precarie-
dade dos vínculos laborais, o crescimento expo-
nencial de despedimentos ilícitos, redução de 
salários – todo um agravamento brutal das con-
dições de vida da maioria dos portugueses). 

 

6. A crise que atravessamos tem determinado, 
entretanto, uma maior visibilidade para a rele-
vância e prioridade do trabalho como factor de 
produção e meio de realização pessoal e social. 
Quando o vírus se dissemina; quando as vilas e 
cidades ficam praticamente desertas; quando 
tantas pessoas têm de isolar-se para reduzir os 
riscos de contaminação generalizada – milhares 
e milhares de outras continuam quotidiana-
mente presentes nos seus postos de trabalho (nas 
fábricas, nos campos, no mar, nos serviços de 
saúde, na protecção civil, nas forças de segu-
rança e militares, etc., etc.), assegurando as ac-
tividades económicas e os serviços públicos 
essenciais, indispensáveis para a sobrevivência 
colectiva, E assim, ao arrepio do silêncio habi-
tual, os meios de comunicação têm prestado 
maior atenção ao papel fundamental dos traba-
lhadores no conjunto da nossa sociedade. Ao fa-
larem da pandemia, os jornais, rádios e 
televisões são forçados a relatar também a inter-
venção e a mostrar os rostos daqueles que a 
combatem (com tantos e redobrados esforços e 
tão grande espírito de missão). Daí a emergência 
de noticiários e entrevistas com aqueles que par-
ticipam no combate ao Covid-19; no apoio aos 
mais carenciados e desprotegidos (vítimas maio-
res desta crise, como de outras identicamente vi-
rais); na salvaguarda dos serviços públicos e 
actividades económicas essenciais. Por um mo-

mento, os heróis colectivos são esses cidadãos 
anónimos – e não os “clientes” habituais das 
“luzes da ribalta” (os senhores da finança, estre-
las televisivas, craques dos estádios). E seria 
bom que isso pudesse constituir indicador e es-
tímulo para uma redobrada dignificação do 
mundo do trabalho por parte dos centros do 
poder político e opinião pública em geral. E para 
o reforço dos meios jurídicos e políticos de pro-
tecção dos direitos dos trabalhadores (muito 
particularmente, dos que foram agora mais gra-
vemente prejudicados pelo decurso desta crise).  

 

Como justamente refere o doutor José João 
Abrantes no artigo que aqui se publica, é neces-
sário “lutar contra aquelas teses que, à semelhança 
do que já aconteceu no passado com outras crises, 
tentarão fazer um aproveitamento desta, vista por 
elas como uma oportunidade para retirar direitos 
sociais e proceder a um “ajuste de contas” com as 
conquistas dos trabalhadores ao longo das últimas 
décadas”. 

 

7. Por outro lado, ficou mais uma vez patente o 
papel fulcral dos serviços públicos do Estado na 
salvaguarda dos direitos sociais dos cidadãos 
(como é o caso do serviço nacional de saúde; se-
gurança social; ensino público; protecção civil; 
forças de segurança e militares; transportes; 
etc.). São esses serviços públicos, mau grado as 
políticas de desinvestimento de vários Governos, 
que estão vocacionados para responder às exi-
gências dos tempos de crise, e em condições de 
fazê-lo (no desempenhos das tarefas fundamen-
tais do Estado assinaladas no artigo 9º da CRP). 

 

Os arautos do neo-liberalismo dizem que deve 
haver menos Estado (menos dinheiro para o ser-
viço nacional de saúde e o conjunto da Adminis-
tração Pública; menos funcionários; menos 
equipamentos); mas reclamam, contraditoria-
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mente, que o mesmo Estado mí-
nimo esteja em condições de en-
frentar calamidades deste tipo. Segundo tais 
preopinantes, “é para isso que o Estado serve” 
(como se um Estado fraco e descapitalizado pu-
desse assegurar cabalmente as tarefas de reor-
ganização económica e protecção social 
suscitadas pelas crises globais – ou sejam, as 
providências, que lhe competem, para “satisfa-
ção das necessidades colectivas” – artigo 199º, 
g) da CRP). 

   8. Publica-se também no presente número do 
Boletim um artigo do maestro Alexandre Wef-
fort, em que procede a uma análise pormenori-
zada dos principais dados estatísticos relativos 
ao desenvolvimento da pandemia, e respectivas 
implicações sociais e políticas à escala mundial, 
salientando as contradições essenciais da lógica 
capitalista no enfrentamento da crise, designa-
damente: que “a política neo-liberal surge, tanto 
nos antecedentes como no auge da crise da pande-
mia, como o elemento constante de uma política 
económica que procura justificar uma forma de 
verdadeiro genocídio, em primeiro lugar dos idosos 
em qualquer país, mas também dos estratos menos 
protegidos, em resultado da destruição do estado so-
cial – consequência das políticas neo-liberais que 
acompanham as crises do sistema capitalista mun-
dial”; o coronavírus “expôs à evidência a falência 
estrutural do capitalismo enquanto sistema orga-
nizador das sociedades humanas”; e “os exemplos 
paradigmáticos de Donald Trump e Jair Bolso-
naro, presidentes dos EUA e do Brasil, revelam na 
sua mais crua expressão a sua falência moral e 
também política perante uma crise global de saúde 
pública”. 

   9. Terminamos com o enunciado de alguns tó-
picos para desenvolvimentos futuros, que deixa-
mos à consideração dos nossos estimados leitores 
(para próximas edições do Boletim). Assim: 

  a) Em primeiro lugar coloca-se a ques-
tão, já acima aflorada, da relação entre 

crise pandémica e sistema capitalista global – 
saber em que medida este tipo de crises é resul-
tante do uso e exploração desenfreados dos re-
cursos naturais e meio ambiente; e potenciado 
pela inexistência de serviços de saúde e protec-
ção social devidamente apetrechados para uma 
resposta adequada à escala global; 

  b) O advento deste “coronavírus” tem de ser 
analisado em conjunto com outras “pestilên-
cias” endémicas da sociedade capitalista, como 
as da fome e da guerra – em que agora menos se 
tem falado, mas que são ainda mais violentas e 
letais; 

  c) Sabendo-se que tais pandemias (biológicas, 
económicas e sociais) têm naturalmente maior 
impacto nos cidadãos mais pobres e desprotegi-
dos – os que perdem os empregos, os salários, a 
própria habitação (todos os seus meios de sub-
sistência e projectos de futuro). As pessoas não 
são as mesmas nem na vida, nem na morte; e a 
pior sequela da crise consiste precisamente no 
agravamento das desigualdades sociais – esse 
fosso abissal e crescente entre ricos e pobres, que 
separa iníqua e drasticamente a sociedade em 
que vivemos; 

  d) Impondo-se, neste condicionalismo, que os 
poderes públicos assumam uma intervenção de-
cisiva e esclarecida no apoio aos trabalhadores 
e às famílias, bem como às micro, pequenas e 
médias empresas, para minorar os prejuízos re-
sultantes da crise; restaurar as actividades eco-
nómicas; assegurar o emprego e os rendimentos; 
reinventar – em suma – as bases de alguma jus-
tiça social (o bem-estar e qualidade de vida; 
igualdade real; efectivação dos direitos económi-
cos, sociais, culturais e ambientais – como pro-
clama o artigo 9º, d) da CRP). O que se regista 
com reticências óbvias quanto à viabilidade 
imediata desse desígnio – dadas as relações de 
proximidade e intimidade entre o actual poder 

político e o poder económico. Como salien-
tava recentemente o Conselheiro de Es-
tado Domingos Abrantes, em depoimento 
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à revista Visão: “Não creio que saia daqui uma 
sociedade melhor. Pelo contrário. Para os pobres, 
será terrível. Veja-se o desastre que os EUA têm em 
mãos. Acreditar que as classes dominantes se vão 
converter ao humanismo é irrealista. Serão os mes-
mos a pagar a factura. Ninguém convencerá os ca-
pitalistas a tornarem-se filantrópicos. Seria um 
milagre maior do que o de Fátima” (10) 

 
  Notas: 

  (1) Cfr. declarações do epidemiologista americano Jeffrey  Shanon, 
em entrevista à revista Visão (nº1414, de 9 a 15/4/2020): “é um vírus 
novo, respiratório, a que toda a população mundial está susceptível; pro-
paga-se rapidamente porque há muitas pessoas assintomáticas ou pré-
assintomáticas, o que significa que o espalham sem o saber; e tem um 
impacto muito forte em algumas pessoas, obrigando a internamento” 

  (2) “História de Portugal”, direcção de José Mattoso, se gundo vo-
lume, Círculo de Leitores, 1993, pág. 341. 

  (3) “Dicionário de História de Portugal”, direcção de Joel   Serrão, 
volume II, Iniciativas Editoriais, pág. 63. 

  (4) J.J. Gomes Canotilho, “Direito Constitucional e Teoria da Cons-
tituição”, 7ªed., Almedina, págs.1102 e 1103. 

  (5) E tanto assim que o estado de emergência não foi renovado a 
partir do dia 2 de Maio, mantendo o Governo no entanto o essencial 
das medidas decretadas, mas agora ao abrigo da legislação ordinária 
citada no texto. 

  (6) Santi Romano, citado por Giorgio Agamben, in “Es  tado de ex-
cepção”, Edições 70, 2018, pág.48. 

  (7) Uns de ordem material, como o da proibição do excesso (ade-
quação, necessidade e proporcionalidade das medidas restritivas – 
Gomes Canotilho, ob.cit., pág.1106); outros de ordem procedimental, 
como a autorização e controlo parlamentar (ao ponto de poder falar-
se em “parlamentarização do estado de sítio ou estado de emergência” – 
A. e ob.cits., pág.1107); para além da garantia de acesso à via judi-
ciária para “defesa dos direitos, liberdades e garantias lesadas ou amea-
çados de lesão por quaisquer providências inconstitucionais ou ilegais 
(L. 44/86, art.6º)” – ibd, pág.1108. 

  (8) Um estado de excepção permanente caracterizado pela  supres-
são dos direitos e liberdades fundamentais; proibição de partidos po-
líticos e de sindicatos independentes; impossibilidade de manifestação 
de quaisquer ideias contrárias às do regime; controle apertado de 
todos os meios de comunicação social; concentração do poder na pes-
soa de um “führer”;  polícia política, com o seu cortejo de violências 
– perseguição, prisão e tortura dos opositores políticos; enfim, um re-
gime fascista que subjugou o país desde 1926 a Abril de 1974. E de 
que se espera não restem vestígios na nossa convivência democrática. 

  (9) Ernst Bloch, “Derecho Natural y Dignidad Humana”, Dykin-
son, Madrid, 2011, Piaget, pág. 272. 

  (10) Depoimento à revista Visão, nº1415, 16  a 22/4/2020, págs. 32 e 

33.
 

    

Nuno Saraiva 
“25 de Abril de 2020... Sempre!” 
Diário de uma Quarentena Crónica
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Em 18 de março de 2020, a Assembleia da Re-
pública aprovou a Resolução n.º15 -A/2020 que 
autoriza a declaração do estado de emergência 
por parte do Presidente da República, me-
diante solicitação do próprio, nos termos cons-
titucionais, por motivo de calamidade pública. 
Esta Resolução teve os votos favoráveis do PS, 
PSD, BE, CDS, PAN e CH, as  abstenções do 
PCP, do PEV e de Joacine Katar Moreira e os 
votos contra da IL. 

  No mesmo dia foi publicado o Decreto n.º14-
A/2020 do Presidente da República, em cujos 
termos, foram limitados os seguintes direitos: 
a) direito de deslocação e fixação em qualquer 
parte do território nacional; b) propriedade e 
iniciativa económica privada; c) direitos dos 
trabalhadores; d) circulação internacional; e) 
direito de reunião e de manifestação; f) liber-
dade de culto, na sua dimensão coletiva; g) di-
reito de resistência. 

A renovação da autorização deve ser efetuada 
pela Assembleia da República de 15 em 15 dias 
se tal for solicitado pelo Presidente da Repú-
blica, o que ocorreu no dia 2 de abril, sendo 
quase certo no momento em que escrevo (em 13 
de abril), que novas renovações se sucedam en-
quanto as circunstâncias de facto que as moti-
vam não se alterarem substancialmente, 
havendo após cada renovação sucessiva um 
ajustamento das medidas restritivas de direitos 
por via dos decretos governamentais de execu-
ção do estado de emergência. Foi o caso, após a 
primeira renovação, das medidas de restrição 
do direito de circulação que consistiram na 
proibição de saída do concelho de residência 
sem justificação.(1) 

  Os termos formais em que se processou a de-
claração do estado de emergência foram os 

constitucionalmente previstos. Foi solicitado 
pelo Presidente da República, ouvido o Conse-
lho de Estado; foi autorizado pela Assembleia 
da República; tem sido executado pelo Governo 
que enviou já à Assembleia da República o pri-
meiro relatório quinzenal de execução; tem sido 
renovado quinzenalmente pela Assembleia da 
República que se mantém em funcionamento e 
usa os seus poderes legislativos (restringidos 
nesta fase à aprovação de legislação relacionada 
com a pandemia COVID 19) e de fiscalização da 
atividade governativa. 

  Em termos substantivos merece reparo a for-
mulação relativa à restrição do direito de resis-
tência, usada de forma constitucionalmente 
imprópria. 

 

  O direito de resistência, tal como está configu-
rado no artigo 21.º da Constituição, não é res-
tringível pela declaração do estado de 
emergência. Com efeito, dispõe a Constituição 
que “todos têm o direito de resistir a qualquer 
ordem que ofenda os seus direitos, liberdades 
e garantias e de repelir pela força qualquer 
agressão, quando não seja possível recorrer à 
autoridade pública”. Quanto ao primeiro caso, 
mesmo no quadro de restrições impostas pela 
declaração, é plausível que um qualquer cida-
dão possa ter de resistir a ordens que sejam ile-
gais, nomeadamente por transcenderem as 
limitações impostas ou por serem ofensivas de 
direitos que, nos termos do artigo 19.º, n.º 6 da 
Constituição, não podem ser restringidos. No 
segundo caso, é uma evidência que qualquer ci-
dadão pode resistir a uma agressão de que seja 
vítima se não lhe for possível recorrer à auto-
ridade pública. Daí que a referência à restrição 
do direito de resistência seja deslocada e impró-

   Da (des)necessidade do estado de emergência 

 
António Filipe*
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pria. Uma coisa é sancionar a violação de or-
dens legítimas emanadas ao abrigo da declara-
ção do estado de emergência como crime de 
desobediência, outra coisa é afirmar que o es-
tado de emergência implica a restrição do di-
reito de resistência. 

  Se em termos formais o procedimento de de-
claração do estado de emergência não merece 
reparo, já em termos substanciais não me pa-
rece que se possa dizer o mesmo. 

  É certo que nos termos do n.º2 do artigo 19.º 
da Constituição o estado de emergência pode 
ser declarado em caso de calamidade pública. 
Uma epidemia grave como a que atravessamos 
pode ser qualificada como uma calamidade pú-
blica. Mas essa qualificação implica necessaria-
mente a declaração do estado de emergência? 

  A declaração do estado de emergência pressu-
põe um estado de necessidade. Isso mesmo é re-
conhecido no n.º4 do artigo 19.º da 
Constituição: “a opção pelo estado de sítio ou 
pelo estado de emergência, bem como as respe-
tivas declaração e execução, devem respeitar o 
princípio da proporcionalidade e limitar-se, 
quanto à sua duração e aos meios utilizados, ao 
estritamente necessário ao pronto restabeleci-
mento da normalidade constitucional”. 

  Vejamos então: havia alguma anormalidade 
constitucional que tornasse indispensável ado-
tar medidas excecionais de restabelecimento da 
normalidade constitucional? Não parece. Mais: 
haveria alguma ameaça séria de desobediência 
a orientações definidas para salvaguarda da 
saúde pública? Também não parece. 

  Como refere Gomes Canotilho, “os pressupos 
tos justificadores da adoção das medidas de es-
tado de sítio ou de emergência  são apenas a 
perturbação da ordem constitucional ou a sua 
grave ameaça”. Porém, “não basta um perigo 
abstrato, exigindo-se antes uma ameaça con-
creta”.(2) 

Além disso, prossegue o citado autor, “também 
não é suficiente a ameaça ou lesão de bens cons-
titucionais que possam ser defendidos através 
de medidas normais de polícia; a ameaça ou 
perturbação deve pôr em causa a ordem cons-
titucional democrática e os seus princípios es-
truturantes, e deve ser de tal modo grave que 
não é possível combatê-la a não ser através dos 
meios extraordinários do estado de sítio ou do 
estado de emergência”.(3) 

  Haveria então alguma ameaça séria de desa-
cato à ordem constitucional que impusesse a de-
claração do estado de emergência? Ou visto de 
outro ângulo, a insuficiência dos meios legais 
existentes para levar por diante um conjunto 
de medidas concretas de salvaguarda da saúde 
pública tornavam indispensável a declaração 
do estado de emergência? Não parece. 

  Senão vejamos: 

  A Lei de Bases da Proteção Civil,(4) no artigo 
8.º, prevê que os órgãos competentes possam, 
consoante a natureza dos acontecimentos a pre-
venir ou a enfrentar e a gravidade e extensão 
dos seus efeitos atuais ou expectáveis, declarar 
a situação de alerta, de contingência ou de ca-
lamidade. 

A situação de alerta, de contingência ou de ca-
tástrofe podem ser declarados em situação de 
catástrofe, isto é, situação susceptível de afectar 
intensamente as condições de vida e o tecido 
sócio-económico em áreas ou na totalidade do 
território nacional (artigo 3.º). 

A situação mais grave, a de calamidade, pode 
ser declarada por Resolução do Conselho de 
Ministros que menciona expressamente (artigo 
21.º): 

a. A natureza do acontecimento que ori-
ginou a situação declarada; 
b. O âmbito temporal e territorial; 
c. O estabelecimento de diretivas espe-
cíficas relativas à atividade operacio-
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nal dos agentes de proteção civil e das 
entidades e instituições envolvidas nas 
operações de proteção e socorro; 
d. Os procedimentos de inventariação 
dos danos e prejuízos provocados; 
e. Os critérios de concessão de apoios 
materiais e financeiros. 

  
E pode ainda estabelecer: 

a. A mobilização civil de pessoas, por 
períodos de tempo determinados; 
b. A fixação, por razões de segurança 
dos próprios ou das operações, de limi-
tes ou condicionamentos à circulação 
ou permanência de pessoas, outros 
seres vivos ou veículos; 
c. A fixação de cercas sanitárias e de se-
gurança; 
d. A racionalização da utilização dos 
serviços públicos de transportes, comu-
nicações e abastecimento de água e 
energia, bem como do consumo de bens 
de primeira necessidade. 

  
A declaração da situação de calamidade deter-
mina o acionamento das estruturas de coorde-
nação política e institucional territorialmente 
competentes e implica a ativação automática 
dos planos de emergência de proteção civil do 
respetivo nível territorial. 

E também está previsto (artigo 31.º) o enqua-
dramento parlamentar da declaração de cala-
midade, mediante o exercício da sua 
competência política, legislativa, financeira e de 
fiscalização. 

Por seu lado, a Lei de Bases da Saúde(5), na 
Base 34, estabelece expressamente o seguinte: 

 1 - À autoridade de saúde compete a decisão 
de intervenção do Estado na defesa da saúde 
pública, nas situações suscetíveis de causarem 
ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos ci-
dadãos ou das comunidades, e na vigilância de 

saúde no âmbito territorial nacional que de-
rive da circulação de pessoas e bens no tráfego 
internacional. 

2 - Para defesa da saúde pública, cabe, em es-
pecial, à autoridade de saúde: 

a. Ordenar a suspensão de atividade ou 
o encerramento dos serviços, estabele-
cimentos e locais de utilização pública 
e privada, quando funcionem em con-
dições de risco para a saúde pública; 
b. Desencadear, de acordo com a Cons-
tituição e a lei, o internamento ou a 
prestação compulsiva de cuidados de 
saúde a pessoas que, de outro modo, 
constituam perigo para a saúde pú-
blica; 
c. Exercer a vigilância sanitária do ter-
ritório nacional e fiscalizar o cumpri-
mento do Regulamento Sanitário 
Internacional ou de outros instrumen-
tos internacionais correspondentes, ar-
ticulando-se com entidades nacionais e 
internacionais no âmbito da prepara-
ção para resposta a ameaças, deteção 
precoce, avaliação e comunicação de 
risco e da coordenação da resposta a 
ameaças; 
d. Proceder à requisição de serviços, es-
tabelecimentos e profissionais de saúde 
em casos de epidemias graves e outras 
situações semelhantes. 

3 - Em situação de emergência de saúde pú-
blica, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde toma as medidas de exceção in-
dispensáveis, se necessário mobilizando a in-
tervenção das entidades privadas, do setor 
social e de outros serviços e entidades do Es-
tado. 

  Não seriam estas disposições legais suficientes 
para a adoção das medidas necessárias a pre-
venir e combater a infeção por COVID 19? 
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Não se diga que a Lei de Bases da Saúde não 
seria diretamente aplicável, devendo as suas 
Bases ser concretizadas através de outros diplo-
mas legislativos. É que sendo isso verdade, não 
é menos verdade que na sequência da declara-
ção do estado de emergência tanto o Governo 
com a Assembleia da República se viu na neces-
sidade de adotar os mais diversos atos legislati-
vos necessários à sua execução. 

  Não encontro pois outra justificação para a 
declaração do estado de emergência que não 
seja a conhecida ânsia de protagonismo por 
parte do Presidente da República. Impossibili-
tado de manter a hiperatividade de contacto di-
reto que caracteriza a sua ação presidencial 
(que registo sem crítica) e sujeito a críticas 
(aliás injustas) pelo apagão ditado pela quaren-
tena a que teve de se submeter, Marcelo Rebelo 
de Sousa encontrou na declaração do estado de 
emergência (que o próprio Primeiro-Ministro 
considerou publicamente não ser necessária) a 
forma de se manter “à frente das tropas”, pro-
tagonizando a resposta institucional à pande-
mia. 

  Sucede, porém, que a declaração de estado de 
emergência contém perigos reais indesejáveis. 

  Desde logo, por ser suscetível de conduzir à 
aceitação de abusos de autoridade por parte de 
cidadãos menos conhecedores dos seus direitos 
que podem ver o estado de emergência como 
uma suspensão de direitos democráticos. 

Mas também, e fundamentalmente, pelo apro-
veitamento que muitas entidades patronais 
podem fazer do estado de emergência para li-
quidar empregos e direitos dos trabalhadores. 
O mês que já decorreu após a declaração do es-
tado de emergência tem vindo a demonstrar que 
esta preocupação não é infundada. Todos os 
dias temos notícia de despedimentos, de aplica-
ção generalizada do lay-off, de não renovação 
de contratos a termo, de cessação de contratos 

de prestação de serviços, de imposição de férias 
e alterações contratuais decididas de forma uni-
lateral, tudo em nome do estado de emergência. 

  Não ignoro as consequências dramáticas da 
pandemia na situação económica de muitas em-
presas. O que considero é que essa situação não 
pode ser aproveitada para lesar os direitos dos 
trabalhadores e que o estado de emergência não 
pode ser um pretexto para concretizar esse ob-
jetivo. 

  Também não ignoro a necessidade absoluta de 
serem tomadas medidas drásticas, mesmo dolo-
rosas, no combate à situação mais grave de 
saúde pública com que alguma vez deparámos 
nas nossas vidas. O que considero porém é que 
o enquadramento legal existente à data da de-
claração do estado de emergência era suficiente 
para permitir adotar e impor as medidas de 
proteção e de isolamento social consideradas in-
dispensáveis e que têm inclusivamente a seu 
favor um grande consenso político e social. 

As medidas práticas que têm vindo a ser toma-
das no âmbito da proteção da saúde pública são 
necessárias. Já para a declaração do estado de 
emergência, como diria um conhecido humo-
rista, não havia necessidade. 

                                             13 de abril de 2020   

 

Notas: 

(1) Os decretos de execução foram até à data, respetiva-
mente, o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março e Decreto 
n.º 2-B/2020, de  2 de abril. 

(2) Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
p.976. 
(3) Ibidem. 
(4) Lei n.º 27/2006, de 3 de julho. 
(5) Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro. 
 
*Deputado do PCP na Assembleia da República 
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     1. Muitas das medidas excepcionais e tempo-
rárias ditadas pela conjuntura provocada pelo 
COVID-19, tendo em vista impor a permanên-
cia das pessoas em casa e o isolamento social, 
com o fim de evitar o contágio, afectam direitos 
laborais (1). 

É assim que, por exemplo: equiparou-se o iso-
lamento profilático a doença, recebendo os tra-
balhadores, nos primeiros 14 dias, um subsídio 
equivalente a 100% da retribuição (2); conside-
rou-se falta justificada a que se deva à necessi-
dade de acompanhar neto ou filho sujeito a 
isolamento profilático ou  dada para acompa-
nhar filhos ou outros menores dependentes até 
12 anos ou, independentemente da idade, com 
deficiência ou doença crónica, cujas atividades 
letivas tenham sido suspensas (3); o teletraba-
lho, que, nos termos do artigo 29.º do Decreto-
lei n.º 10-A/2020, podia ser unilateralmente 
determinado pelo empregador ou pedido pelo 
trabalhador, quando compatível com as funções 
desempenhadas, passou depois, sempre que as 
funções em causa o permitam, a ser obrigatório 
(artigo 6.º do Decreto n.º 2-A/2020); todas as 
atividades económicas 
tidas por não essenciais 
foram suspensas, tendo 
sido disponibilizado um 
conjunto de apoios para 
as empresas obrigadas a 
encerrar ou em crise em-
presarial provocada 
pelas repercussões eco-
nómicas da pandemia 
(4). 

Entre esses apoios, encontra-se, nos termos do 
Decreto-lei n.º 10-G/2020, a possibilidade de 
recurso a um lay-off simplicado, figura sobre a 
qual debruçaremos agora a nossa atenção. 

   2. Tendo em vista a manutenção dos postos de 
trabalho e o mitigar de situações de crise em-
presarial, a medida confere ao empregador a fa-
culdade de reduzir temporariamente os 
períodos normais de trabalho ou suspender os 
contratos de trabalho, ficando o trabalhador 
com direito a receber uma compensação retri-
butiva correspondente a 2/3 da remuneração 
normal ilíquida correspondente ao seu período 
normal de trabalho ou, se mais elevado, ao 
valor da RMG (635,00 �), não podendo em caso 
algum ultrapassar três RMG (1.905,00 �); a Se-
gurança Social suporta 70% do valor dessa 
compensação retributiva e a entidade emprega-
dora apenas os restantes 30%. 

O lay-off tem como pressuposto de aplicação 
uma situação de crise empresarial, que, nos ter-
mos do artigo 3.º do DL n.º 10-G/2020, com-
preende, designadamente:  

i) o encerramento total 
ou parcial da empresa 
ou estabelecimento, de-
corrente do dever de en-
cerramento de 
instalações e estabeleci-
mentos; 

ii) a paragem total ou 
parcial da atividade da 
empresa ou estabeleci-

O DL n.º 10-G/2020, o lay-off simplificado  
e a proibição de despedimentos. 

José João Abrantes*
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mento que resulte da interrupção das cadeias 
de abastecimento globais, ou da suspensão ou 
cancelamento de encomendas, que possam ser 
documentalmente comprovadas; 

iii) a quebra abrupta e acentuada de, pelo 
menos, 40 % da facturação no período de 30 
dias anterior ao do pedido junto dos serviços 
competentes da segurança social, com referên-
cia à média mensal dos 2 meses anteriores a esse 
período, ou face ao período homólogo do ano 
anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a 
atividade há menos de 12 meses, à média desse 
período. 

Uma dúvida legítima é a de saber se o conceito 
de crise empresarial não deverá ser reportado, 
tal como no regime de suspensão do Código do 
Trabalho, a situações “que tenham afetado gra-
vemente a atividade normal da empresa” e em 
que esteja em causa “assegurar a viabilidade da 
empresa e a manutenção dos postos de traba-
lho” (5). 

Cremos que não pode deixar de ser assim e essa 
é, em nosso entender, a única interpretação 
capaz de assegurar que não sejam frustrados os 
objectivos do legislador ao criar a figura deste 
lay-off simplificado, no sentido de arranjar 
uma alternativa aos despedimentos, ou mesmo 
à insolvência, dando às empresas uma espécie 
de um  balão de oxigénio que lhes irá permitir 
que, paralisando total ou parcialmente a sua 
atividade, não lancem os trabalhadores no de-
semprego, antes apostem nesta alternativa, em 
que o trabalhador perde uma parte do salário 
(grosso modo, 1/3), sendo que, dos restantes 
2/3, apenas 30% serão suportados pelo empre-
gador, cabendo o parte de leão dos custos à Se-
gurança Social. 

Esta interpretação permite também evitar que 
o lay-off possa ser utilizado para salvaguardar 
os lucros dos accionistas à custa dos salários dos 
trabalhadores e da própria Segurança Social, 

também ela própria, resultante dos rendimen-
tos do trabalho. 

É, de facto, imperioso que não se frustrem esses 
objectivos do lay-off, tanto mais que, sobretudo 
nos tempos difíceis por que passamos, os di-
nheiros públicos devem ser, mais do que nunca, 
bem utilizados e todos têm de fazer sacrifícios. 
O Estado, aliás, não tem possibilidades de su-
portar, durante muitos meses, o pagamento 
dessa parte substancial das próprias remune-
rações do sector privado, bem como a concessão 
de múltiplos apoios às empresas (6), ao mesmo 
tempo que as receitas fiscais, que constituem a 
sua fonte principal de financiamento, caiem 
abruta e significativamente devido à queda 
acentuada da atividade económica e ao perdão 
ou adiamento de cobrança de impostos e con-
tribuições. 

Daí decorre igualmente que as medidas de con-
tenção e prevenção do Covid-19 devam vir 
acompanhadas de medidas que reforcem a fis-
calização do cumprimento das leis laborais, ga-
rantindo a manutenção dos postos de trabalho 
e os rendimentos dos trabalhadores. 

3. É, aliás, na mesma lógica que também se com-
preende que a lei, concedendo apoios extraor-
dinários às empresas, preveja que, durante o 
período de aplicação dessas medidas de apoio, 
bem como nos 60 dias seguintes, o empregador 
não possa fazer cessar contratos de trabalho 
através de despedimentos coletivos ou extinção 
de posto de trabalho (7) e que o incumprimento 
pelo empregador das obrigações relativas a 
esses apoios implique a imediata cessação dos 
mesmos e a restituição dos montantes já rece-
bidos, quando se verifique, entre outras situa-
ções, a de despedimento, excepto por facto 
imputável ao trabalhador (8). 

Contudo, o diploma podia - e devia - ter ido 
mais longe. Com efeito, não suspende o decurso 
do prazo de caducidade dos contratos de tra-
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balho a termo ou temporário, nem impede a de-
núncia do contrato durante o período experi-
mental, etc. (9) 

Mas há mais. A lei não deixa de fora das medi-
das de apoio os empregadores que, logo no iní-
cio da crise, tenham procedido a 
despedimentos, sob a motivação dessa crise e 
dos seus efeitos, em muitos casos de forma ilí-
cita, por exemplo, sem respeito dos procedi-
mentos prescritos ou das compensações 
devidas. Em nosso entender, e competindo às 
entidades públicas fiscalizar a posteriori as em-
presas beneficiárias dos apoios, se se compro-
var que, ainda que antes do requerimento de 
tal apoio, houve despedimentos ilícitos em 
plena crise pandémica, isso deverá implicar a 
aplicação das consequências previstas no artigo 
14.º do diploma, nomeadamente, a restituição 
dos apoios concedidos. 

Por outro lado, a proibição de despedir aparece 
balizada no tempo, pelo que, mais tarde, esgo-
tados os 60 dias, nada na lei parece impedir o 
empregador de recorrer aos mecanismos de ces-
sação da relação laboral. 

De jure condendo, entendemos que o legislador 
deveria ter sido mais exigente, proibindo as em-
presas que beneficiem destes apoios de proce-
der a despedimentos (10). A verdade é que a lei 
concede direitos e apoios, sobretudo, aos em-
pregadores, e só reflexamente aos trabalhado-
res. Isso só faz sentido se a esses empregadores, 
que obtêm apoios públicos extraordinários de 
vária índole, for exigido 
um esforço no sentido de 
não reduzirem custos 
mediante a redução de 
mão-de-obra e o sacrifí-
cio dos seus trabalhado-
res. 

4. Relacionado com esta 
questão da fiscalização, 

chame-se a atenção para o artigo 24.º do di-
ploma pelo qual o Governo regulamentou a 
prorrogação do estado de emergência (Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2.04), que concede um novo 
poder à ACT – o de, sempre que um inspetor 
verificar a existência de indícios de um despe-
dimento ilícito, lavrar um auto e notificar o em-
pregador para regularizar a situação, ficando 
então o despedimento suspenso e mantendo-se, 
assim, o contrato de trabalho em vigor até que 
a situação seja regularizada ou até ao trânsito 
em julgado da decisão judicial. 

A norma não priva os empregadores da facul-
dade de despedir (11), mas permite um combate 
mais célere e eficaz aos despedimentos ilícitos. 
Tenta-se evitar que o empregador, neste con-
texto, despeça ilicitamente, dando à ACT o 
poder de paralisar, ainda que transitoriamente, 
os efeitos de um despedimento que revele fortes 
indícios de ilicitude. No fundo, cria-se um me-
canismo expedito, que possa evitar, na prática, 
a consumação de despedimentos ilícitos em 
plena crise pandémica. 

A medida tem o grande mérito de permitir sus-
pender despedimentos com fortes indícios de 
ilegalidade, sem forçar o trabalhador despe-
dido, ele próprio, a reagir judicialmente, ao 
menos numa primeira fase: o trabalhador pode 
denunciar o caso à ACT e será o inspetor do 
trabalho que, depois de analisar a situação, 
ainda que sumariamente, poderá lavrar o auto 
e notificar o empregador. 

É uma medida, decerto, 
pouco ortodoxa (12), 
mas importante, para 
combater despedimentos 
manifestamente ilícitos 
(despedimentos sem o 
menor respeito pelas 
mais básicas regras pro-
cedimentais, sem aviso 
prévio, sem pagamento 
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das compensações devidas, sem formalização 
escrita, etc.) que possam ter acontecido ou 
aconteçam depois da eclosão da crise. 

5. A terminar este breve texto, deixemos algu-
mas notas sobre o futuro após esta crise e lições 
que nos parece importante que sejam tiradas. 

Em primeiro lugar, haverá que lutar contra 
aquelas teses que, à semelhança do que já acon-
teceu no passado, com outras crises, tentarão 
fazer um aproveitamento desta, vista por elas 
como uma oportunidade para retirar direitos 
sociais e proceder a um “ajuste de contas” com 
as conquistas dos trabalhadores ao longo das 
últimas décadas (13). 

A verdade é que um dos resultados mais mar-
cantes do processo de globalização económica 
foi o incremento da chamada flexibilização la-
boral, um eufemismo por detrás do qual se es-
conde a acentuação, cada vez maior, dos níveis 
de desigualdade social, reflectida em vínculos 
de trabalho precários, baixos salários, desregu-
lação dos horários de trabalho, mobilidade, 
etc., num modelo que assenta na lógica de que 
é preciso diminuir os custos laborais e os direi-
tos dos trabalhadores. 

Ora, é preciso combater essas ideias que susten-
tam que, em última análise, o melhor seria não 
haver direito do trabalho, ideias que vêem o 
trabalho como um custo e não o concebem a não 
ser como uma mercadoria, reduzindo, por isso, 
este ramo do direito a um mero instrumento de 
gestão. 

O direito do trabalho, esse “nobilíssimo ramo 
do direito”, como lhe chamou a Quadragesimo 
Anno, a maior invenção jurídica do século 20, 
segundo Alain Supiot, continua hoje a fazer 
sentido - diria mesmo, hoje mais do que nunca. 
Porque, hoje, como sempre, o seu grande desa-
fio é reencontrar, uma vez mais, aquela que 
sempre foi a sua questão fundamental, a justiça 

social. É isso, ainda hoje, que está em causa, 
como sempre esteve, no direito do trabalho. 
Num tempo em que a produtividade é muitas 
vezes convertida no único critério para aferir 
o valor-trabalho e o social tende por vezes a ser 
degradado em subproduto do económico, este 
ramo do direito é um espaço privilegiado para 
a actuação da directriz personalista que aponta 
para uma cidadania plena - e designadamente 
na empresa. 

Nestes tempos de ultraliberalismo, é preciso, de 
facto, afirmar que há valores cuja prossecução 
não pode ser confiada ao mercado e que o pri-
meiro desses valores, o princípio fundador de 
qualquer sociedade, é a dignidade da pessoa 
humana, a dignidade que cada ser humano, 
pelo simples facto de o ser, possui. 

A “luta pelo Direito”, na expressão de Ihering, 
de que o saudoso Jorge Leite tanto gostava, afi-
nal a luta, por um mundo “mais livre, mais 
justo e mais fraterno”, de que fala o preâmbulo 
da Constituição de 1976, tem hoje, num mo-
mento em que os imperativos económicos pro-
curam questionar muitos dos dogmas 
tradicionais da disciplina, um campo de eleição 
na área juslaboral, onde cada vez mais se sen-
tem como necessárias a acentuação da sua raiz 
antropocêntrica e a afirmação da garantia dos 
direitos fundamentais da pessoa humana como 
questão central, a qual não poderá em caso 
algum deixar de prevalecer sobre outros valo-
res, como a rentabilidade e a racionalidade eco-
nómicas. Há valores cuja prossecução o Estado 
não pode confiar ao mercado. Um desses valo-
res é a defesa dos mais fracos, uma das funções 
do Estado democrático, coerentemente, aliás, 
com os ideais humanistas, que proclamam a ne-
cessidade de cada um de nós realizar a solida-
riedade que devemos aos nossos semelhantes, 
particularmente àqueles que não têm voz nem 
vez numa sociedade fracturada por interesses 
antagónicos, tantas vezes irreconciliáveis. 
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Notas:  

(1) Destacam-se, além da 
declaração do estado de 
emergência (Decreto do 
Presidente da Repú-
blica, n.º 14-A/2020, de 
18 de março, regulamen-
tado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março), as medidas estabelecidas pelos Decre-
tos-Leis n.ºs 10-A/2020, de 13.03, 10-G/2020 e 
10-K/2020, ambos de 26.03. 
 
(2) Superior, portanto, ao valor do subsídio de 
doença normal. 
 
(3) Recebendo ainda os trabalhadores nestas 
circunstâncias um apoio do Estado (artigos 
22.º, 23.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020). 
 
(4) Foram também implementados apoios para 
os trabalhadores independentes que tenham de 
suspender as suas atividades (artigos 26.º e ss.). 
 
 (5) Cfr. o n.º 1 do artigo 298.º do CT. 
 
(6) V.g., plano extraordinário de formação, in-
centivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da empresa, isenção 
temporária do pagamento de contribuições 
para a Segurança Social. 
 
(7) Artigo 13.º do DL n.º 10-G/2020. A lei tam-
bém proíbe o despedimento por inadaptação, 
visto que, nos termos do artigo 14.º, a única mo-
dalidade de despedimento autorizada é o des-
pedimento por justa causa, disciplinar, por 
facto imputável ao trabalhador. 
 
(8) N.º1, al. a), do artigo 14.º do DL n.º 10-
G/2020 
 
(9) Tal como a cessação da comissão de serviço 

ou os denominados des-
pedimentos negociados, 
os acordos de revogação 
do contrato de trabalho, 
com ou sem acesso ao 
subsídio de desemprego. 
 

(10) Excepção feita, naturalmente, aos despedi-
mentos por facto imputável ao trabalhador. 
 
(11) A única limitação é a de que aqueles que 
recorram aos apoios extraordinários em sede de 
lay-off simplificado, beneficiando assim de di-
nheiros públicos, estão impedidas de recorrer 
ao despedimento coletivo ou por extinção do 
posto de trabalho (bem como ao despedimento 
por inadaptação), enquanto esse regime vigorar, 
bem como nos 60 dias subsequentes. 
 
(12) A Ordem dos Advogados já exprimiu até 
dúvidas quanto à sua constitucionalidade 
().https://portal.oa.pt/ordem/dossier-covid-
19/imprensa/covid-19-norma-sobre-despedi-
mentos-e-inconstitucional-afirma-a-ordem-dos-
advogados/ 
 
(13) Pelo contrário, será antes preciso retirar 
lições da própria crise e encontrar soluções que 
contrariem a velha máxima de que não há al-
ternativa à austeridade, desde logo reforçando-
se o investimento nos serviços públicos 
essenciais (aliás, o que seria de nós neste mo-
mento se tivessem vingado as teses dos que de-
fendem, por exemplo, a privatização do Serviço 
Nacional de Saúde e de muitos serviços do Es-
tado, que tão úteis têm sido?), protegendo e 
apoiando os desempregados, os idosos e os po-
bres, criando políticas activas de emprego e for-
mação profissional, etc. 
 

* Professor Catedrático da Faculdade de Di-
reito da Universidade NOVA de Lisboa 
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  No momento em que se procede à redação 
deste texto, o impacte da pandemia de Covid-
19 cifra-se em mais de 3 milhões de infectados 
a nível mundial, sendo 1/3 deles nos EUA, país 
que regista já mais de 68 mil mortes atribuídas 
ao novo coronavírus, havendo ainda aquelas 
que não foram contabilizadas e as que se deve-
ram à estratégia de diversionismo mediático de 
Donald Trump (como foi a de sugerir publica-
mente a administração de desinfectantes como 
remédio...). Permanecem desconhecidas a ori-
gem do novo coronavírus, mas são reveladoras 
as políticas adoptadas diferenciadamente por 
diversos países e já visíveis as suas consequên-
cias. 
 
  A primeira vaga de contaminações (porque ha-
verá, previsivelmente, uma segunda vaga), 
apresenta números que desmascaram as políti-
cas populistas (nomeadamente, no norte da Itá-
lia, Reino Unido, EUA), onde a pandemia 
apresenta as taxas de mortalidade mais eleva-
das (nos dados até agora conhecidos). A debili-
tação do sistema nacional de saúde, como 
ocorreu também em Portugal ao longo da úl-
tima década, surge como uma das causas das 
maiores dificuldades sentidas no 
combate à pandemia (acrescendo 
ao problema dos lares de ido-
sos, negócio altamente lucra-
tivo, que agora revela a sua 
incapacidade em garantir a 
saúde dos utentes). A indús-
tria farmacêutica apresta-se 
para a corrida ao mercado das 
vacinas onde estas são assumidas 

também como forma de dominação monopo-
lista, contrapondo-se à noção da saúde como 
bem comum preconizada pela Organização 
Mundial de Saúde. 
 
  Nos países em que foram definidas estratégias 
preventivas de isolamento social, com políticas 
de imposição do confinamento, aquelas medidas 
acarretam restrições às liberdades cívicas que, 
tendencialmente, se transformam em meios de 
condicionamento da vida democrática. As for-
mas de realização das práticas sociais de cariz 
político e sindical, condicionadas pela sua na-
tureza de massas (assim como as práticas per-
formativas artísticas ou religiosas), 
impossibilitadas na sua expressão mais tradi-
cional, reinventam-se através do recurso a tec-
nologias diversas. 
 
   Mudanças de paradigma   
 
   A pandemia impõe mudanças de paradigma, 
apresentando novas contradições essenciais: a 
globalização das comunicações acentua-se pe-
rante a restrição da circulação humana. A ques-
tão ecológica, tema predileto da comunicação 
social há alguns meses atrás, deixa de ser con-

siderado, exactamente quando a poluição se 
viu drasticamente reduzida pela suspen-

são da vida económica. Critérios de 
saúde da economia e de saúde pes-
soal entraram em conflito, eviden-
ciando a dimensão sistémica do 
problema, acentuando o contraste 
ideológico patentes no modo de 

reacção das potências económicas 
capitalistas, por um lado, e dos países 

que assumem uma orientação socialista. 

Crónicas da pandemia 
 

Alexandre Weffort*
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  Nesse quadro, vemos surgir a tenta-
tiva de diabolização a China nos dis-
cursos políticos (com eco mesmo em 
intervenções originadas em quadrantes 
de esquerda). A tentativa diabolização - 
técnica de manipulação da opinião pública - 
contra a China ou outros países de orientação 
socialista não é nova. E continua a recorrer a 
argumentos onde a lógica da racionalidade se 
encontra drasticamente diminuída (os ataques 
às torres de emissão de telecomunicações 5G 
nos Países Baixos e no Reino Unido, asso-
ciando-as à actual crise pandémica exemplifica 
o grau de obscurantismo recorrente nestas ba-
talhas ideológicas). 
 
  Por outro lado, produzem-se julgamentos 
apressados do modo como agem as autoridades 
governamentais chinesas, seja porque a infor-
mação que circula é diminuta (e viciada), seja 
porque se pretende aplicar a uma nação com 
quase 1 bilhão e meio de habitantes critérios de 
gestão económica e política eventualmente ca-
bíveis em países de muito menor dimensão. 
Aliás, neste âmbito, tanto nos EUA como no 
Brasil, nações de tipo federal, a contradição 
entre os interesses económicos dominantes e os 
interesses de saúde da ampla maioria dos cida-
dãos colocou em choque frontal o nível de go-
vernação federal e estadual, assumindo os 
governadores uma posição de estado que, noto-
riamente, falta aos líderes dos governos fede-
rais. Quando se envereda pela campanha 
corrente de diabolização da China, os comenta-
ristas e atores políticos que seguem esse cami-
nho tendem a obliterar a realidade, na sua 
complexidade e dimensões objectivas, empobre-
cendo a análise, apenas confundindo o público. 
 
   I - o negacionismo, uma estratégia genocida 
 
  O SARS-CoV-2, vírus que causa a pandemia 
por Covid-19 (a doença que aquele provoca em 

cada pessoa infectada), tem estado no cen-
tro das atenções a nível global. Tema que 
abarca múltiplas esferas (médica, de 
saúde pública, económica, cultural, geo-

política), é objecto de escrutínio per-
manente, contabilizando-se casos, desfechos 

fatais e também recuperações, números lidos 
através de modelos de análise estatística em que 
se projectam em modo prospectivo o impacte 
provável em cada local, através do conheci-
mento que se vai tendo dos casos alheios.  
 
Países mais atingidos, como a China, a Itália e 
a Espanha ou os EUA, tornam-se foco da aten-
ção geral. E, os comportamentos das comunida-
des e dos seus líderes adquirem especial 
presença nos meios noticiosos.  
 
A China, depois do embate inicial na cidade de 
Wuhan, desenvolvendo reconhecido esforço no 
conhecimento do vírus e de contenção da epi-
demia, fechou a região em que o novo corona-
vírus apareceu, construiu em tempo recorde 
hospitais para atender às necessidades da sua 
população e, depois de contida a epidemia no 
território se apresta agora a ajudar outras na-
ções.  
 
   A Itália, com erros iniciais de abordagem do 
problema, contabiliza neste momento mais de 
10 mil mortos, ultrapassando a China em nú-
mero de infectados. Por seu lado, a Espanha, 
segundo país europeu mais atingido e sofrendo 
consequências gravosas em número de casos e 
de fatalidades, assumiu perante o impacto eco-
nómico da crise, uma posição de maior clareza 
na defesa dos direitos laborais, proibindo os 
despedimentos. 
 
  Do outro lado do oceano, os EUA passaram do 
negacionismo ao envolvimento de efectivos mi-
litares de grande porte, ocupando a cidade de 
Nova Iorque com 10 mil soldados e decretando 
a mobilização de 1 milhão de reservistas. Num 



18

período de pouco mais de dois meses, lapso de 
tempo contabilizado entre os dias 20 de janeiro 
e 26 de março, tornaram-se no epicentro da 
pandemia, ultrapassando a China em casos con-
firmados. 
 
  Este breve quadro, com os números que cir-
culam pelos media retratando a situação vivida 
no Mundo, ocultam todavia os problemas maio-
res. Qua queremos com isto dizer? Aqueles nú-
meros não revelam o grau de impacte social 
atendendo à demografia (número de habitantes 
e distribuição etária), nem revelam uma leitura 
clara, em termos comparados, do desempenho 
do sistema de saúde dos diversos países pois re-
velam, num dado dia, uma realidade que apre-
senta uma dimensão assíncrona: a epidemia 
atinge cada país num dado momento, sendo im-
portante, para leituras comparadas, a referên-
cia ao momento inicial da contaminação. Outra 
referência importante é a da contagem dos nú-
meros de casos, de curas e de fatalidades em re-
lação ao número de habitantes, com o índice de 
ocorrências por cada milhão de habitantes. 
 
  Considerando o que foi dito acima, um site de-
dicado a estudos demográficos a nível mundial 
(1) apresenta, em relação aos países referidos 
neste texto. No dia 28/3/2020, às 19:37h) vemos, 
por um lado, uma expressiva ultrapassagem do 
número de casos havidos no país mais populoso 
do planeta, que é a China (com mais de 1400 
milhões de habitantes), pelos EUA (ca. 330 mi-
lhões), e pela Itália (ca. 60 milhões de ha-
bitantes) e, muito em breve veremos 
o mesmo pela Espanha (com pouco 
mais que 46 milhões de habitan-
tes).  
 
  Os valores demográficos tradu-
zem-se nos seguintes índices: no 
quadro exposto, a China apre-
senta o menor número de casos (57 
por milhão de habitantes) e, também, 

o menor número de fatalidades (2 por milhão 
de habitantes). Já os EUA apresentam um ín-
dice de impacte mais expressivo de casos (358 
por milhão de habitantes) e de fatalidades (6 
por milhão de habitantes). Já a Itália e a Espa-
nha apresentam valores terrivelmente amplia-
dos (a Espanha com 1545 casos e 124 
fatalidades por milhão de habitantes e a Itália 
com 1529 casos e 166 fatalidades por milhão de 
habitantes). Todavia, os índices referidos 
devem ainda ser equacionados em função do 
lapso de tempo decorrido após o surgimento do 
primeiro caso conhecido e o pico da epidemia: 
na China, ca. 30 dias (de 20 de janeiro a 23 de 
fevereiro, tendo iniciado nessa altura o decrés-
cimo de casos activos); na Itália, na Espanha e 
nos EUA, ca. 40 dias e meio (de meados de fe-
vereiro a final de março).  
 
  Assinala-se que o lapso de tempo aqui consi-
derado não corresponde às datas oficialmente 
assumidas, mas sim àquelas em que se vê iniciar 
a curva ascendente em cada país, e o facto de 
apenas a China ter atingido o pico e superado 
efectivamente a epidemia. 
 
  A desproporção enorme que se observa entre 
o número de casos por milhão de habitantes, 
entre países como a China e os EUA (com 57 e 
358 casos por milhão de habitantes), e entre 
estes e a Itália e a Espanha (com 1529 e 1545 
casos por milhão de habitantes, respectiva-
mente), suscita várias interrogações, a começar, 

pelo peso que resulta da estrutura demo-
gráfica das nações consideradas. Ob-

riga também a questionar a 
estrutura de cuidados de saúde 
existente em cada um desses paí-
ses e a natureza dos mecanismos 
de organização interna ao nível 
da comunidade. Por último, co-

loca em questão a estratégia se-
guida em cada país, de combate à 

pandemia, da rapidez em tomar deci-
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sões e da capacidade de as implemen-
tar eficazmente. Há ainda a conside-
rar uma outra variável, que depende 
fiabilidade dos números fornecidos 
por cada país. Os casos confirmados 
são-no apenas depois de testados, havendo 
muitos casos assintomáticos que o não são, por 
critérios de racionamento de recursos, e fatali-
dades que, também por não terem sido objecto 
de despistagem, não foram atribuídas à Covid-
19. 
 
  Os números evoluem com rapidez vertiginosa, 
tornando desactualizados quaisquer quadros 
que se publiquem. Mas, é possível avançar com 
uma prospectiva em face à evolução dos mes-
mos. Um caso que se tornou central nas notícias 
publicadas em Portugal resultou da crítica ex-
pressa pelo PM português (António Costa) em 
relação ao discurso do representante holandês, 
quando aquele, justificando a posição do seu 
país (contrária à facilitação de fundos estrutu-
rais da União Europeia para o combate à crise 
em curso) coloca a necessidade de se fiscaliza-
rem os países que agora estão em dificuldades 
(nomeadamente a Itália e a Espanha), discurso 
que Costa qualificou de «repugnante». 
 
  A Holanda, insiste o seu governo pela voz do 
seu PM Mark Rute, numa posição crítica à es-
tratégia seguida pelos países latinos (entre eles 
Portugal): «Na Holanda, os pacientes mais ido-
sos ficarão a receber tratamentos em casa, con-
siderando-se que, dadas as poucas hipóteses de 
sobrevivência, será mais “humano” deixá-los 
nos seus lares» (https://zap.aeiou.pt/corona-
bonds-holanda-critica-italia-316247). Ou seja, 
completando o pleno sentido da frase daquele 
governante, trata-se efectivamente de «deixá-
los morrer nos seus lares» (e, neste país, os 
“casos fechados” da Covid-19 cifram-se em 
mais 80% de mortes, quando a média mundial 
é, neste momento, de 19%). 
 

  A Holanda afirma assim uma política se-
lectiva à partida, eliminando as possibili-
dades de sobrevivência da sua população 
mais idosa, o que explica que, seguindo os 

indicadores de desempenho perante a crise, 
tenhamos neste momento a Holanda com os ín-
dices de 634 casos e 45 fatalidades por milhão 
de habitantes. Mas, mais sério ainda é a relação 
entre casos recuperados e fatalidades - na Ho-
landa a morte ganha praticamente a 100%! E, 
tendo a Holanda nesta data (29/3/2020) cerca 
de 900 casos de risco (em condição séria ou crí-
tica), podemos assumir que o número de fatali-
dades será muito mais expressivos. 
 
A diferença de estratégias tem raízes culturais 
e ideológicas. No caso da Europa, a crispação 
ente os PM de Portugal e da Holanda tornou 
evidente algo que se remetia para a esfera dos 
discursos mais radicais: a falência política do 
modelo de união seguido na Europa que, com 
esta crise logo depois do Brexit, ameaça decla-
rar a sua inutilidade superveniente. Colocou à 
vista uma ideologia desumana, de quem apenas 
concebe a realidade presa a cifrões, e apontou, 
a questão que hoje se coloca a todos: a necessi-
dade de ampla união em torno de uma política 
humanista, política a concretizar nas estratégias 
de combate ao novo coronavírus e, também, no 
modo como os estados assumirão as consequên-
cias (que já se fazem sentir), também a nível 
económico, para todos os povos e nações. É, 
neste quadro, que as palavras recentes do Papa 
Francisco ressoam: já há quem, com a suspen-
são das actividades laborais, comece a passar 
fome! (2) 
 
  A contradição a enfrentar no momento coloca-
se nesta questão: de que forma pode uma comu-
nidade sobreviver sem produção, sem o 
rendimento do trabalho, estando confinada ao 
espaço doméstico, com os contactos sociais for-
temente condicionados? 
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vemos o quadro anterior e actualizando os 
dados, sensivelmente 3 dias depois  (a 
31/3/2020, às 19:15h), podemos constatar o 
crescimento exponencial da pandemia nos 
EUA, ultrapassando agora em quase 100 mil o 
número de casos apresentado pela China e já 
em uma centena o número de mortos atribuídos 
à Covid-19. Este dado evidencia o fracasso da 
estratégia inicial seguida por Trump, inicial-
mente negacionista, que afirmava (como Bolso-
naro) que a pandemia não teria impacte nos 
EUA que justificassem medidas mais fortes de 
isolamento social. 
 
  Mantemos na memória as declarações de 
Trump e Bolsonaro, as imagens do jantar far-
tamente veiculadas pelos media internacionais 
e o facto de Bolsonaro ter trazido, com a sua co-
mitiva, a Covid-19 para o interior dos circuitos 
políticos brasileiros, para a sua própria equipe 
governamental. Passados poucos dias, o dis-
curso de Trump altera-se dramaticamente: já 
consegue entender os cenários que todos conhe-
ciam, com as previsões de 2 milhões de mortos 
nos EUA, se nada fosse feito (se a estratégia ne-
gacionista se mantivesse). Agora, Trump já 
afirma que, se a fasquia se situar entre os 100 
mil e os 200 mil mortos, terão realizado “um 
óptimo trabalho”. 
 
  A afirmação de Trump vai de encontro à que 
um responsável britânico havia proferido cerca 

de uma semana antes: «”Essa é a esperança. 
Para colocar em perspetiva, acredita-se 

que a gripe sazonal cause todos os 
anos seja cerca de 8.000 mortes ou 
mais. Então, se conseguirmos 
ficar em 20.000 [mortes] ou 
menos, seria um bom resultado, 
afirmou [Patrick Vallance, con-

sultor científico do governo britâ-
nico] durante uma audição pela 

comissão parlamentar de saúde. 

  A questão irá colocar-se ao nível dos modos de 
produção e do acesso aos instrumentos de pro-
dução, dos padrões de consumo e da distribui-
ção efectiva da riqueza. E, perante o cenário 
actual, há dois caminhos: uma economia capi-
talista de guerra (com a requisição estatal de 
bens e equipamentos privados, com o domínio 
estatal da produção de bens essenciais, o racio-
namento e a distribuição de alimentos e outros 
produtos essenciais) ou uma economia de tipo 
socialista, onde a vida da sociedade se organize, 
efectivamente, em função de valores humanis-
tas. 
  A ideologia neo-liberal, que no que respeita à 
pandemia, se caracteriza pelo negacionismo ini-
cial, pela estratégia seguinte de isolamento ver-
tical, pela estratégia (que já nem sequer 
ocultam) de eliminação da população idosa, 
pelo ziguezaguear de acções e pela proliferação 
de informações perigosamente confusas pondo 
em risco populações inteiras, essa ideologia neo-
liberal assume uma feição que se pode qualifi-
car (pelas acções e pelas omissões) como 
verdadeiramente criminosa, irmanando Trump 
e Bolsonaro, aos quais se vão colando aqueles 
que acabam por enterrar a União Europeia na 
sua incapacidade de enfrentar o momento com 
dignidade. 
 
   II - Crescimento exponencial 
 
  Acompanhar o desenvolvimento da pandemia 
provocada pelo SARS-CoV-2 obriga a um 
esforço de constante actualização dos 
dados. O caminho da pandemia, 
dos seus efeitos, é previsível. To-
davia, por cautela imposta em 
razão da objectividade, vamos 
aferindo os dados que, infeliz-
mente, confirmam as piores 
previsões. 
 
  Regressando à fonte de onde obti-
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“Claro que é horrível. É um número 
enorme de mortes” acrescentou» (3). 
O mesmo guião seguiu Trump, multi-
plicando por 10.  
 
  Os números da pandemia seguem a sua subida 
inexorável. A questão é saber se essa subida, 
previsível e anunciada, seria diferente se as po-
líticas de saúde públicas tivesses sido outras, 
tanto a curto como a longo prazo. Ou seja, a 
curto prazo, se a estratégia de isolamento social 
tivesse sido seguida por todos logo que os casos 
se tornaram conhecidos naqueles países e, a 
longo prazo, se os sistemas de saúde não tivesses 
sido sistematicamente sacrificados pela política 
económica neo-liberal. 
 
  A estratégia de combate ao novo coronavírus 
define-se, no essencial, em função de uma opção 
na esfera ideológica: privilegiar a defesa da vida 
humana, antecipando medidas de contenção 
com elevados custos económicos ou privilegiar 
a defesa do capital, dando primazia ao critério 
económico, mesmo que com elevadas perdas em 
vidas humanas. Este último critério aparece de-
fendido por países como a Holanda, os EUA ou 
o Brasil. A extrema mortalidade que a Covid-
19 apresenta na Europa tem forte expressão de-
mográfica: os idosos são as vítimas privilegiadas 
- pelo vírus e pelas estratégias seguidas (como 
vimos no discurso do governo holandês). E a 
razão economicista está na base dessa estraté-
gia, como já em 2013 o ministro japonês Taro 
Aso afirmava: os «idosos doentes devem “mor-
rer rapidamente” para o bem da economia». (4) 
 
   III - Os laboratórios militares  
   e os do agronegócio 
 
  Uma reflexão em torno da pandemia da Covid-
19 nos coloca questões a montante e a jusante. 
A montante, ficam dúvidas sobre o início da 
epidemia em Wuhan, da possibilidade aventada 

de ter uma causa não natural. Duas pos-
sibilidades se desenham: consequência de 
manipulação biológica de âmbito militar 
(são referidos casos de quebra de segu-

rança em laboratórios militares norte-ame-
ricanos, nomeadamente em Fort Detrick). 
 
  A questão, que nos remete para os meandros 
mais sórdidos da guerra biológica, aparece 
agora referida de forma expressa por um res-
ponsável do governo chinês que questiona: «O 
CDC [norte-americano] foi posto contra a pa-
rede. Quando o paciente zero começou nos 
EUA? Quantas pessoas estão infectadas? Quais 
são os nomes dos hospitais? Pode ter sido o 
Exército americano que levou a epidemia a 
Wuhan. Sejam transparentes! Tornem públicos 
seus dados! Os EUA nos devem uma explica-
ção!». (5) 
 
  A questão, segundo a notícia, levantada pelo 
porta-voz do Ministério das Relações Exterio-
res da China Zhao Lijian, em post publicado no 
dia 12 março na plataforma Instagram afirma 
que o «Exército dos EUA pode ter levado a 
nova doença do novo coronavírus (COVID-19) 
para a China», algo que, a ser comprovado, ob-
rigará a uma revisão profunda dos posiciona-
mentos a nível global acerca desta «pandemia», 
da possibilidade de esta estar originariamente 
vinculada a uma dimensão ideológica no rela-
cionamento entre nações e constituir mais um 
elemento da guerra (também) comercial que 
temos assistido, sempre que os interesses norte-
americanos à esfera global são postos sob pres-
são (no caso, pelo crescimento económico da 
China). 
 
  No final do mesmo texto, lê-se: «As revelações 
mais recentes ressaltaram falhas potencial-
mente graves nas principais instituições do go-
verno. (...) Em outro caso divulgado este mês 
[julho 2019], um laboratório CDC contaminou 



acidentalmente uma amostra de gripe relativa-
mente benigna com uma perigosa cepa H5N1». 
Desenvolvendo a questão, afirma a matéria pu-
blicada pelo New York Times que o «Centro 
Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, 
financiado pela União Europeia, também ex-
pressou preocupação com a pesquisa da gripe, 
afirmando: “Incidentes recentes nos lembram 
que acidentes de laboratório e fugas de labora-
tórios podem ocorrer com patógenos perigosos, 
mesmo se os mais altos padrões de segurança 
são aplicados.” Concentrando-se especifica-
mente no trabalho recente da Universidade de 
Wisconsin por Yoshihiro Kawaoka - que usou a 
engenharia genética para criar um vírus da 
gripe aviária semelhante ao que matou milhões 
de pessoas em 1918 - o grupo afirmou que os 
acidentes representariam um risco para os tra-
balhadores do laboratório e para o público. Dr. 
Kawaoka disse em uma mensagem de e-mail que 
os acidentes no CD eram “muito preocupan-
tes”. Mesmo assim, ele disse, os estudos sobre 
gripe precisam continuar porque “esses pató-
genos existem na natureza e podem ser usados   
como armas biológicas”». 
 
  Assim, a correlação sequencial dos dados 
acima referidos apontam para a possibilidade 
de aquela fuga de material - agentes ou toxinas 
- estar relacionado com os eventos que se ob-
servaram em Wuhan e hoje assolam o Mundo. 
É certo que o presidente dos EUA nega que te-
nham sido militares norte-americanos a 
levar o vírus para a China, mas 
Trump negava até bem pouco 
tempo a importância do facto, 
mesmo depois de a OMS ter de-
clarado estarmos a chegar a 
uma situação de pandemia. 
 
  Outra hipótese se coloca tam-
bém ligada a laboratórios de mani-
pulação biológica norte-americanos, 

desta feita, ligados ao agronegócio. Em 2016, o 
biólogo Rob Wallace edita um livro intitulado 
«Big farms make big flu» (ou seja, o papel do 
agronegócio no surgimento de novas epidemias 
de gripe). Considera Wallace que o vírus da 
gripe «parece usar as oportunidades encontra-
das em um domínio ou escala para ajudá-lo a 
resolver problemas que enfrenta em outros do-
mínios e em outras escalas». Noutra passagem, 
diz Wallace: «A variação genética dentro de 
qualquer população local pode ser maior do 
que o que os organismos realmente expressam 
no campo. Um ambiente local pode selecionar 
características consoantes com a expressão de 
apenas uma combinação genética limitada de 
um reservatório criptográfico maior. Quando o 
ambiente muda, no entanto, esse reservatório 
pode ser utilizado». 
 
  Wallace aponta a relação com o agronegócio: 
«Em uma espécie de guerra bioeconômica, o 
agronegócio pode prosperar quando cepas 
mortais de influenza originárias de suas pró-
prias operações se espalham para a concorrên-
cia menor. Nenhuma teoria da conspiração 
precisa ser aplicada. Nenhum vírus projetado 
em laboratório. Nenhum ato consciente de es-
pionagem ou sabotagem. Em vez disso, temos 
aqui uma negligência emergente do risco moral 
que surge quando os custos da criação inten-
siva são externalizados. A guia financeira para 
esses surtos é rotineiramente escolhida por go-

vernos e contribuintes em todo o mundo». 
Por fim, neste apontamento, Wallace 

sublinha que «parte crescente da 
população mundial encontra-se 
exposta ao risco de acidentes em 
«laboratórios de biossegurança 
(BSL) que estudam algumas das 
doenças mais perigosas do 

mundo (...). A população que 
vive no campo pendular dos labo-

ratórios da BSL-4 aumentou quatro 

22



23

vezes entre 1990 e 2012. Os campos en-
capsulam quase 2% da população 
mundial, mas em virtude da  infeccio-
sidade qualquer patógeno escapado 
pode virar epidemia. O aumento da popu-
lação em risco parece ser impulsionado em 
grande parte por um aumento nos laboratórios 
globais de BSL-4, de doze em 1990 para cin-
quenta e dois em 2012. (... ) O efeito foi parti-
cularmente pronunciado para muitos BSL-4 
recém-construídos na Ásia (...), mas aparente 
em outros lugares: “Em 2010, novas instalações 
foram construídas em áreas densamente povoa-
das na Europa (Londres, Milão, Hamburgo) e 
na Ásia (Taiwan, Singapura).” (...) “Desde o 11 
de setembro, milhares de laboratórios BSL-3 e 
-4 foram construídos em todo o mundo para es-
tudar patógenos, entre outros, que terroristas 
podem usar. Acidentes têm ocorrido nesses la-
boratórios com“ regularidade alarmante ”». As 
duas hipóteses colocam em primeiro plano o 
problema da ganância como traço dominante do 
pensamento económico capitalista, traço que se 
sobrepõe ao critério humanista mais elementar: 
preservar a vida humana. 
 
 
 
 
   IV - Uma contradição essencial  
   na lógica capitalista 
 
  A contradição essencial é sublinhada no plano 
ideológico, do respeito pela vida, respeito que 
se deve manifestar nos níveis individual e co-
lectivo. A política neo-liberal surge, tanto nos 
antecedentes como no auge da crise da pande-
mia, como o elemento constante de uma política 
económica que procura justificar uma forma de 
verdadeiro genocídio, em primeiro lugar dos 
idosos em qualquer país, mas também dos es-
tratos menos protegidos, em resultado da des-
truição do estado social - consequência das 

políticas neo-liberais que acompanham as 
crises do sistema capitalista mundial. 
 

  A defesa indispensável e inevitável de 
todos face à pandemia - o isolamento social 

- tende a provocar o deslasse das relações so-
ciais mais complexas, colocando o agregado 
imediato, aquele com que se partilha a residên-
cia, como único foco da existência. A confinação 
ao espaço doméstico, deixando como único re-
curso de socialização as redes virtuais, remete 
a sociedade para a busca da socialização na 
multidão de seres isolados. Promove o indivi-
dualismo, patente na reacção epidérmica de 
açambarcamento verificada nos supermerca-
dos. 
 
  Se criação da “multidão de indivíduos isola-
dos” era, até bem pouco, considerada uma das 
consequências mais nefastas das redes sociais, 
hoje é à internet e a essa mesma consequência 
que se recorre para fazer face ao isolamento 
forçado pela pandemia. Resposta possível e ne-
cessária no imediato, mas com custos sérios a 
longo prazo - a comunidade mal começava a 
tomar consciência dos malefícios de um uso des-
regrado das tecnologias para cair, agora total-
mente, na dependência desta. Há, é certo, uma 
parcela considerável da humanidade que não 
detém condições de acesso à internet e, mesmo 
no chamado mundo desenvolvido, que não tem 
sequer acesso às condições mínimas de existên-
cia.  
 
  O distanciamento social implica por sua vez a 
quebra das condições básicas da existência, 
gera a impossibilidade do trabalho e, como con-
sequência a prazo, coloca em risco a subsistên-
cia de cada um. Daí que a manutenção desse 
distanciamento só pode ocorrer numa forma de 
organização da vida social que considere, na de-
fesa da vida, também a defesa das condições de 
vida. Ou seja, onde a economia se subordine 



equilibradamente às necessidades de todos e de 
cada um. 
 
  Podemos entender as diversas posições políti-
cas manifestas em torno da pandemia e do iso-
lamento social imposto como necessidade da 
comunidade e o recurso ao estado de emergên-
cia como instrumento jurídico, compreender a 
indignação do Primeiro Ministro português pe-
rante a incapacidade de uma acção solidária 
por parte da União Europeia e, também em 
Portugal, a não aprovação pelo partido comu-
nista da instauração do estado de emergência, 
abstendo-se na votação realizada na Assembleia 
da República para não deixar confundir aquela 
posição política com a sua posição em relação 
às medidas de isolamento social. E, quando da 
aprovação da prorrogação do estado de emer-
gência, votou contra, considerando as medidas 
desproporcionadas. O instrumento escolhido 
para condicionar os comportamentos sociais co-
loca em causa direitos essenciais da vida demo-
crática conquistados na Revolução dos Cravos 
e consagrados na Constituição da República. 
 
   O estado de emergência, condicionando a cir-
culação nos espaços públicos e o exercício labo-
ral, condiciona também as actividades políticas 
e sindicais, privando os trabalhadores das suas 
formas de defesa política. E, será também nesse 
quadro que veremos o centro-direita a começar 
a difundir a ideia de que o país necessi-
tará de um «governo de salvação na-
cional» (6). Caso extremo vemos 
surgir na Hungria, «onde a 
maioria parlamentar do par-
tido Fidesz do primeiro-minis-
tro Viktor Orbán aprovou uma 
lei que estende indefinida-
mente o regime de emergência e 
concede poderes plenipotenciá-
rios ao Governo», situação que já 

mereceu críticas ao nível da Comissão Euro-
peia. (7) 
 
  O clima de aparente marasmo e a circunstân-
cia de isolamento social generalizado são, no en-
tanto, benéficos ao fascismo (que avançou 
recentemente tanto na Europa - com Stephen 
Bannon, o ideólogo de Trump que foi instalar-
se na Itália, com os movimentos de ultra-direita 
a conquistarem maior capacidade eleitoral, 
como em outras zonas do globo, no exemplo pa-
radigmático do Brasil). O fascismo, assim como 
o vírus, aproveita as oportunidades para se 
multiplicar e expandir. 
 
   V - A pandemia e o pandemónio 
 
  A crise mundial que tem por mote o novo co-
ronavírus arrasta-se já por 3 meses, na sua fase 
conhecida, desde que o SARS-CoV-2 foi identi-
ficado em Wuhan. A doença que aquele vírus 
dá origem, a Covid-19, já fez correr “rios de 
tinta” (ou, melhor dizendo, “de bites”, já que a 
informação, a análise e a crítica a respeito do 
tema é produzida e difundida em suportes vir-
tuais, no mundo telemático que é, de momento, 
o único espaço seguro de circulação social (não 
é, na verdade, o único nem é assim tão seguro 
como também se sabe). 
 
  A crise manifesta-se nas suas várias vertentes 

sendo, em primeiro lugar, uma crise mun-
dial ao nível da saúde pública. É nesse 

primeiro nível que observamos o 
impacto destruidor de uma 
doença para a qual as sociedades 
não possuem defesas, onde a ca-
pacidade de assistência médica se 
vê impotente perante a avalanche 

súbita de casos graves de afecção 
respiratória que exigem equipamen-

tos médicos de cuidados intensivos. 
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Instala-se uma situação caótica no sis-
tema hospitalar de alguns países (com 
casos mais agudos na Europa, nomeada-
mente na Itália e na Espanha). E, como pri-
meiro critério de racionalização, impõe-se o 
confinamento das pessoas às suas casas, medida 
preventiva adoptada a nível global, no intuito 
de conter a rápida propagação do vírus e evitar 
o colapso dos sistemas de saúde. 
 
A China, mais especificamente, a província de 
Hubei (na região central da nação mais popu-
losa do planeta, com ca. 1,4 bilhões de habitan-
tes), primeiro país a defrontar-se com o novo 
coronavírus, teve de defrontar-se também com 
a estigmatização inicial, lançada pelos EUA nos 
media internacionais no âmbito de uma ofen-
siva ideológica que acompanha outros níveis de 
conflito real (a nível comercial) e latente (a 
nível militar).  
 
  A China adoptou medidas drásticas de conten-
ção da epidemia no seu território e, simultanea-
mente, desenvolveu esforços no plano das 
estruturas de combate à Covid-19 (construindo 
de raiz ou adaptando espaços para a criação de 
hospitais gigantescos em tempo record). O 
exemplo chinês, visto com alguma perplexidade 
no mundo ocidental, tornou-se modelar, se-
guido com variantes mais condizentes com as 
condições económicas dos diversos países. 
 
  Na verdade, as variantes referidas, mais do 
que resultantes da idiossincrasia cultural (do 
oriente e do ocidente), entendem-se ao nível da 
raiz ideológica do sistema social existente (so-
cialista uns, capitalistas outros). As imagens são 
esclarecedoras, falando mais que mil palavras: 
o nível do equipamento e o respeito pela priva-
cidade do paciente conforme são considerados 
no estádio de Wuhan (o campo de um recinto 

desportivo coberto organizado em sec-
ções com camas, divisórias destinadas a 

proporcionar um maior conforto aos 
doentes (8)) e no estádio universitário de 

Lisboa (um recinto desportivo onde aparecem 
enfileiradas camas de campismo, ladeadas por 
uma mesa pequena, sem divisórias ou qualquer 
forma de privacidade). 
 
  Ou, na forma confrangedora com que se 
tomam os cuidados de saúde em relação aos 
“sem abrigo” na cidade de Las Vegas, nos EUA, 
num estacionamento a céu aberto, com o cui-
dado de se marcar no chão as linhas delimita-
doras de um confinamento à casa inexistente. 
Sublinhe-se que, apesar de ser chocante ver 
como aquelas pessoas são relegadas, num mo-
mento de crise global de saúde pública, à sua 
condição de “sem-abrigo”, manifesta-se um 
certo sentido caritativo na delimitação daquele 
espaço de chão e na atenção que lhes dedicaram 
voluntários no apoio à sua instalação, na medi-
ção da temperatura, etc. A imagem revela a di-
mensão confrangedora da caridade que não vai 
ao essencial, no caso, à ausência de um tecto. 
 
Mas o pandemónio do coronavírus assumirá a 
sua dimensão mais gritante ao penetrar em es-
paços de confinamento estabelecidos com algo 
natural: os lares de terceira idade. Será nessas 
estruturas sociais, na sua maior parte, estabe-
lecimentos privados (onde, dito cruamente, os 
mais idosos aguardam o final da vida). Esses es-
paços acabarão transformados em verdadeiras 
armadilhas de contágio. Casos dramáticos são 
relatados em Itália, na Espanha ou em Portu-
gal, onde os falecidos se contam, em cada um 
desses lares, às dezenas. 
 
  Os EUA não tardam a alcançar a dianteira na 
pandemia, tanto em números de casos de infec-
ção como de mortes pela Covid-19 atingindo a 



cifra de 500 mil casos e mais de 19 mil mortes, 
realidade que não se encontra totalmente refle-
tida nos números oficiais porque, como revela 
a cadeia de informação norte-americana NBC, 
ocorreram nos EUA mais de 2200 casos de fa-
lecimento em lares que não são considerados 
pelo governo federal na contagem oficial das 
mortes. (9) 
 
  Seja em consequência das estratégias seguidas 
(do negacionismo que EUA, Reino Unido, Ho-
landa [Países Baixos] e outros países seguiram, 
contrariando as indicações da OMS), a pande-
mia provocada pelo novo coronavírus assume a 
dimensão de um verdadeiro genocídio de ido-
sos, onde as estruturas destinadas ao acolhi-
mento dos idosos no final da sua vida, os lares 
de terceira idade, desempenham involuntaria-
mente o papel de caritativa armadilha ao ser-
viço do (inconfessado por muitos) objectivo de 
salvaguarda económica dos países que subordi-
nam o valor da vida humana ao jogo dos cifrões 
(como o já muitas vezes referido ministro japo-
nês dizia em 2013 e como os jovens políticos go-
vernantes holandeses hoje praticam). 
 
  Na matéria já referida, publicada pela NBC, é 
dada à estampa o aviso dramático: «um lar de 
idosos oferece conselhos sombrios: leve os seus 
entes queridos para casa». A pandemia traz à 
evidência o pandemónio da saúde pública cons-
truída numa lógica capitalista. E, mesmo 
aquelas iniciativas geradas num es-
pírito solidário, como os lares de 
terceira idade, quando subordi-
nados a uma estratégia carita-
tiva, na exiguidade dos 
recursos que lhes são atribuí-
dos acabam por desempenhar 
um papel nefasto. 
 
  O papel nefasto dos lares - negócio 

chorudo muitas vezes camuflado na missão de 
solidariedade social de que se investem - são 
convertidos em armadilhas de idosos, numa po-
lítica económica de subvalorização da vida hu-
mana e surgem enquanto elemento que veio 
acentuar o forte contraste existente no posicio-
namento público dos governantes europeus (co-
locando de um lado os países latinos como 
Portugal, Espanha e Itália e, do outro, a Alema-
nha, a Holanda e mesmo a França), contraste 
de posições, entre a austeridade idiossincrática 
dos estados mais ricos e o sentido mais carita-
tivo dos outros, que arrisca a quebrar de forma 
insanável a unidade europeia - a UE como pan-
demónio anunciado. 
 
  O coronavírus SARS-CoV-2 expôs à evidência 
a falência estrutural do capitalismo enquanto 
sistema organizador das sociedades humanas. 
Os exemplos paradigmáticos de Donald Trump 
e Jair Bolsonaro, presidentes dos EUA e do 
Brasil, revelam na sua mais crua expressão a 
sua falência moral e também política perante 
uma crise global de saúde pública. Mas o capi-
talismo, nas suas múltiplas vertentes, procura 
caminhos de superação daquela falência. Faz do 
combate à Covid-19 uma guerra - essa expres-
são aparece como metáfora nos discursos de 
quase todos os dirigentes políticos como leitmo-
tiv para o condicionamento geral -, mas a 
guerra assume uma significação bem real 

quando os EUA se apressam a rapinar os 
suprimentos destinados a outros paí-

ses (com o protesto da Alemanha, 
que por sua vez havia criado obs-
táculos à Áustria), entre eles a 
França, prejudicada pelos EUA, 
que também rapinou suprimen-
tos destinados à Espanha (para 

referir a “guerra entre amigos”, 
pois os EUA se apressaram também 

a embargar suprimentos de outros paí-
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ses destinados a Cuba e à Venezuela). 
Nem a própria OMS escapou à tonali-
dade beligerante do discurso dos fal-
cões dos EUA que, em plena pandemia, 
também lançam outras formas de diver-
sionismo estratégico, como a da pretensa 
posse da Lua para exploração comercial de mi-
nérios ou a da guerra ao narcotráfico, como 
pretexto para uma agressão à Venezuela. E, 
neste pandemónio orquestrado, de múltiplas 
formas de choque dirigido contra tudo e contra 
todos, aproveita a oportunidade pandémica 
para uma iniciativa de dominação também no 
ciberespaço: «o C3.ai Digital Transformation 
Institute (C3.ai DTI), um consórcio de pesquisa 
dedicado a acelerar a aplicação da inteligência 
artificial para aumentar o ritmo da transforma-
ção digital nos negócios, nas agências governa-
mentais e na sociedade. Gerenciado em 
conjunto pela UC Berkeley e UIUC, o C3.ai 
DTI patrocinará e financiará os principais 
cientistas do mundo em um esforço coordenado 
para acelerar a transformação digital de negó-
cios, agências governamentais e sociedade» 
(10). Falta referir que o C3.ai tem hoje como 
CEO a ex-secretária de estado norte-americana 
Condoleezza Rice. 
 
   VI - O retorno à batalha ideológica 
 
  Na pressão dos eventos mediáticos, os EUA 
acusam a China de ter responsabilidades no 
surgimento do novo coronavírus. A China nega 
as acusações, denunciando o que afirma ser 
uma campanha caluniosa: «No presente, a epi-
demia do novo coronavírus nos EUA atravessa 
uma fase crítica, sendo que o aumento do nú-
mero de casos confirmados e de mortes tem 
vindo a gerar uma onda de preocupação. À me-
dida que o novo coronavírus desestabiliza os 
EUA, gerando inúmeros dilemas sociais, o se-
cretário de Estado Mike Pompeo veio a público 
espalhar o “vírus político” do preconceito e da 

arrogância, criar rumores e dissipar a 
energia da humanidade para lutar em 
conjunto contra esta ameaça. Ele desva-
lorizou o vírus, contra as indicações da 

ciência e das organizações internacionais, 
espalhando rumores e calúnias sobre a China. 
(...) Pompeo abraçou uma mentalidade de 
guerra fria e provocou confrontos indiscrimi-
nadamente, foi indiferente à tragédia e sofri-
mento de muitos nos EUA e ignorou os fatos, 
continuando a colocar a China no centro das 
atenções, na busca de bodes expiatórios. (...) 
Quando é premente juntar as mãos para debe-
lar a ameaça do vírus, o inimigo comum de toda 
a humanidade, os “Pompeos” usam a epidemia 
para provocar incidentes, retratam a China 
como seu oponente, ajudam gangues, criam 
“vírus políticos” ridículos e deitam por terra os 
esforços da comunidade internacional para 
combater o verdadeiro vírus. O coronavírus 
não distingue raças ou fronteiras. Todos os paí-
ses devem unir esforços para se juntarem à luta 
de prevenção e controle. Isto não é apenas uma 
questão urgente, mas é também a única escolha. 
Os Pompeos devem compreender que os rumo-
res não eliminam os vírus e que os ataques e ca-
lúnias não podem salvar vidas. A primeira coisa 
a fazer agora é cooperar com a China, imple-
mentar consensos importantes entre dois chefes 
de estado, focar na cooperação, eliminar a in-
terferência e assumir a responsabilidade de 
proteger a segurança de toda a vida humana, 
promovendo o desenvolvimento das relações 
sino-americanas em prol dos interesses co-
muns» (11). 
 
Por outro lado, segundo a revista Newsweek, o 
«ex-presidente [norte-americano] Jimmy Car-
ter disse a uma congregação da igreja neste fim 
de semana que havia conversado com o presi-
dente Donald Trump sobre a China no sábado 
e disse que o comandante-chefe estava preocu-
pado com o fato de Pequim ter ultrapassado 
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militares. “É mais do que você pode imaginar. 
A China não desperdiçou um único centavo em 
guerra, e é por isso que eles estão à nossa frente. 
Em quase todos os aspectos”. (12) 
 
Notas: 
 
  (1) https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
(2)https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/papa-fran-
cisco-missa-santa-marta-coronavirus-igreja-ajude-sofre.html  
  (3) https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-03-17-Reino-
Unido-espera-conter-numero-de-mortes-por-Covid-19-abaixo-de-20-mil 
(4) https://www.publico.pt/2013/01/22/mundo/noticia/ministro-japo-
nes-diz-que-idosos-doentes-devem-morrer-rapidamente-para-o-bem-da-
economia-1581680 
(5)https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2020031215324916-
porta-voz-da-chancelaria-da-china-acredita-que-eua-podem-ter-levado-
o-covid-19-a-wuhan/ 
 (6) https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/rui-rio-o-governo-que-
vier-tera-de-ser-de-salvacao-nacional-568030 
 (7) https://www.publico.pt/2020/03/31/mundo/noticia/comissao-vai-
investigar-decisao-hungria-plenos-poderes-viktor-orban-1910319 
(8) Detalhe da imagem publicada em 
http://portuguese.people.com.cn/n3/2020/0309/c309806-
9666219.html. 
  (9) https://www.nbcnews.com/news/us-news/more-2-200-  coronavi-
rus-deaths-nursing-homes-federal-government-isn-n1181026 
(10)https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/03/29/i
nterna_internacional,1133515/comunicado-do-business-wire-c3-
ai.shtml  
(11)http://portuguese.people.com.cn/n3/2020/0427/c309814-
9684484.html 
(12) https://www.newsweek.com/donald-trump-jimmy-carter-china-war-
infrastructure-economy-trade-war-church-1396086 

seus rivais globais. (...) Carter, 94 anos, disse 
que Trump estava preocupado com o fato de “a 
China estar nos ultrapassando” e sugeriu que o 
presidente estava certo em se preocupar. Carter 
disse à sua congregação que Trump temia a 
crescente força económica da China.  A mode-
lagem económica indicou que a China ultrapas-
saria os EUA como a economia mais forte do 
mundo até 2030, e muitos especialistas disseram 
que já estávamos vivendo no que foi chamado 
de “Século Chinês”. Carter disse que “real-
mente não teme esse tempo, mas isso incomoda 
o presidente Trump e eu não sei por que. (...) 
Carter - que normalizou as relações diplomáti-
cas entre Washington e Pequim em 1979 - suge-
riu que o crescimento vertiginoso da China 
havia sido facilitado por investimentos sensatos 
e impulsionado pela paz. “Desde 1979, você 
sabe quantas vezes a China esteve em guerra 
com alguém?” Carter perguntou. “Nenhuma. E 
nós ficamos em guerra.” Os EUA, observou ele, 
desfrutaram apenas 16 anos de paz em seus 242 
anos de história, tornando o país “a nação mais 
bélica da história do mundo”, disse Carter. Isto 
é, ele disse, por causa da tendência americana 
de forçar outras nações a “adotar nossos prin-
cípios americanos”. Enquanto isso, na China, 
os benefícios económicos da paz eram claros aos 
olhos.  “Quantos quilómetros de ferrovia de alta 
velocidade temos neste país?” ele perguntou. 
Enquanto a China tem cerca de 30.000 quiló-
metros de ferrovias de alta velocidade, os EUA 
“gastaram, eu acho, US $ 3 trilhões” em gastos 
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E então...os próprios vírus recuarão. 
António Bernardo Colaço*      

                                                      
1 - Não sei se é um título adequado para o mo-
mento que se vive, senão mesmo para uma 
época que estamos a travessar - tanta incerteza! 
tanta insegurança! mas que ainda não chegou 
ao salve-se quem puder. Desde já fica o leitor 
alertado que as eventuais alusões ao coronavírus 
- COVID-19 serão meramente circunstanciais 
sem qualquer intuito de o destacar como o móbil 
basilar deste escrito, embora lhe esteja subja-
cente. Penso, na verdade, que o essencial na fei-
ção existencial do vírus está praticamente tudo 
dito e esmiuçado, faltando porventura, pensar 
um pouco mais por cada dia que passa e se vive 
com esperança.  
 
  As medidas governamentais e técnico/profissio-
nais vão sucedendo num conformismo marcado 
por cânones de fragilidade. As políticas imedia-
tas seguidas, aparentemente conducentes à so-
lução da crise, apenas alcançaram uma 
dimensão de momento. Se o procedimento qua-
litativo da política não assumir feição mais rea-
lista, corre-se o risco de se avizinhar uma crise 
económica sem precedentes que nenhuma decla-
ração de estado poderá evitar. Ao procurar-se 
evitar o descontrolo social, o pânico e o caos, se-
cundarizou-se a problemática de dar suporte às 
empresas, particularmente às médias e 
pequenas. Impõe-se por isso que o 
Governo lhes dê a tão necessária 
injeção financeira, sob pena de 
apenas adiar a crise económica 
para daqui a uns meses. 
 
  Todos sentem e avaliam a gra-
vidade da situação, onde a ânsia 
de viver convive com os receios de 
morte pela contração da infeção viral. 

Os dias passam e o tempo avança, à espera de 
que, algo de singular, inédito, de “milagroso” - 
a vacina - seja descoberta para pôr termo a toda 
esta incerteza calamitosa. Tentativas para a sua 
descoberta há várias, mas mesmo aí, se denota 
uma certa rivalidade para ver quem será o pri-
meiro a salvar a humanidade. Não sei o que seria 
melhor: se um esforço conjunto ou a iniciativa 
individual, dadas as técnicas de que cada país 
dispõe. Seja como for, venha a vacina, quanto 
mais cedo melhor, mas sem efeitos colaterais no-
civos.   
 
   2 – Aspeto a destacar é o dealbar da nocividade 
do vírus, o que viria a gerar um movimento de 
solidariedade, não propriamente de cariz iden-
titário, mas de quem lamenta a sorte de outrem 
desde que não afete a sua. Seja como for – 
egoísta ou não, é positiva, pelo sentimento que 
enferma. O que é de admirar é o apoio físico e 
material que países como a Cuba e a China de-
dicaram, particularmente dentro do princípio 
da solidariedade internacional enviando médi-
cos, paramédicos e material médico à Itália, Es-
panha.   
 
  Neste momento do dia 7/4/2020 estamos em 

Quarentena reforçando uma executorie-
dade eficaz às resoluções governamen-

tais que tem primado por um 
sensível bom senso na adoção de 
soluções algo equilibradas, no âm-
bito da amplitude de questões 
que este cataclisma tem gerado – 
desde as sucessivas medidas que o 

sector de saúde demanda ao do do-
mínio de economia passando pela 

problemática escolar. Sem dúvida que a 
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economia assumirá (num futuro que se espera 
fruir) um papel decisivo para que a humanidade 
prossiga o seu percurso neste vale (de lamenta-
ções ou e alegria). Tomar conta da crise e geri-la 
da melhor maneira possível, com os meios dis-
poníveis parece ter sido a palavra de ordem. 
Vamos ver em que isto tudo dá.  
 
  No âmbito das medidas decretadas registe-se 
de positiva a adesão da população em geral ape-
sar de um certo desacato ou desrespeito por 
parte de alguns cidadãos – fruto obviamente de 
um facilitismo, ou inconsciência da perigosidade 
do momento que estamos a passar ou mesmo de 
desrespeito. 
 
  Está prevista uma 3ª declaração de emergência 
a terminar em 2 de maio. Nada mal, sem pre-
juízo do incómodo da reclusão voluntária em 
casa a que o cidadão consciente entenda sujei-
tar-se. 
 
   3 - Estes breves apontamentos seriam de nulo 
interesse se um considerando de qualidade não 
fosse reportado e dirigido indistintamente a 
todos os profissionais de saúde, entre médicos, 
enfermeiros, maqueiros, pessoal auxiliar, de lim-
peza, bombeiros, pessoal do INEM, de proteção 
civil, as forças de segurança e militares que se 
têm dedicado à tarefa de salvar vidas em franco 
confronto a nocividade do vírus. Não distingo 
os que estiveram e continuam a estar na 1ª linha 
de combate e os das outras linhas. Na verdade, 
um tecido é concebido e só tem real existência 
com as múltiplas e diversificadas linhas que o 
compõem. 
 
  Estou convencido que a humanidade será 
capaz de ultrapassar este cataclismo embora 
para muitos (milhares) de humanos tal não seja 
possível. A contingência da situação que se vive 
ressoa bem na expressão do Ramalho Eanes, ti-
lintando a grandeza da sua ideia e o visiona-
mento virtual do seu gesto ao dizer que daria o 

“seu” ventilador” àquele que tivesse a probabi-
lidade de viver, para além dele.  
 
    4 - Quase em simultâneo, o Executivo, secun-
dado pelo Sr. Presidente de República, confiados 
que a ultrapassagem da crise ocorrerá em algum 
momento já avançam com cenários e soluções 
económicas. Penso que estão a agir bem em ter-
mos políticos. Outra é a questão de saber se será 
eficaz ou não. A 1ª grande reação no plano eco-
nómico laboral e solução do lay-off. No contexto 
da União Europeia esta viu-se obrigada a libe-
ralizar os orçamentos dos países membros, para 
descomprimi-los sob pena de ficarem reféns das 
limitações que daí derivariam não o fazendo. 
Criou-se a figura de “coronabounds” com vista 
a acudir os países que se vêm a braços com des-
pesas excedentárias derivadas da crise. Trata-se 
de uma modalidade de empréstimos, mas onde 
os juros não escapam. Este simples gesto de-
monstra como a EU está a procurar dividendos 
a médio/longo prazo à custa de países mais ca-
renciados. Não é em vão que a dívida de Portu-
gal engrossa por cada dia que passa.   
 
   5 - E assim vai o mundo, completamente ame-
drontado fazendo o possível e o melhor para de-
belar a crise. A opinião generalizada ao nível 
individual e coletivo, é no sentido de que jamais 
se assistiu a uma situação de crise e de prenun-
ciado desastre social como desta vez, com inevi-
táveis consequências ao nível económico, 
nomeadamente de dificuldades de tomo ao nível 
de desemprego, de custo e nível de vida, de fome 
e da própria vida. 
 
  Todas estas consequências sendo previsíveis, 
têm sido objeto de análise e teorias e estudos 
têm sido elaborados, projetos delineados e solu-
ções apresentadas – conjeturas, ora pessimistas 
ora otimistas. Entretanto a vida prossegue. Es-
tabelecimentos comerciais, vão paulatinamente 
entrando em atividade, motivados para uma re-
cuperação económica, enquanto a “praga” de 
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lay-offs, para não falar de des-
pedimentos prometem desas-
tres físico-emocionais de mais 
variada ordem.  
 
  Não é objetivo deste escrito estar 
a relatar as agruras do tempo que se 
vive; nem criticar o que foi feito, ou está 
sendo feito para atalhar este fosso ao fundo do 
qual muitos auguram hoje (17.4.2020) a possível 
visibilidade de uma luz ténue. Mas será uma luz 
suficiente para alumiar? Faço votos apenas para 
que nada se queime. Estamos todos numa pol-
verosa. Todos querem viver; que a vida conti-
nue. Num enquadramento tão tenebroso, 
segundo os políticos é fundamental mantermo-
nos unidos e haver toda a solidariedade. E apon-
tam-se casos difusos onde na realidade tal 
manifestação de afetos tem sido constatada. 
Não é, todavia, um gesto generalizado. Teme-se, 
no entanto, pelo futuro. Como serão as coisas. 
Nada será como dantes. Novos comportamen-
tos, novas adaptações perante as situações que 
a realidade nos apresentará ou irá apresentar. 
Até pode suceder que nada mude e que só nós 
tenhamos que alterar o nosso “behaviour”, pe-
rante as pessoas e o mundo.   
 
  Na verdade, a generalidade dos responsáveis 
pelos destinos dos países são unânimes em asse-
gurar que só a universalização de união e da uni-
dade positiva de propósitos e objetivos são 
suscetíveis de conduzir à vitória sobra a guerra 
que estamos a desencadear contra o inimigo que 
sendo comum (porque traz o matiz de nos 
matar) é invisível (embora de possa dizer que 
essa invisibilidade comporte muito relativismo 
pois sabe-se que o vírus, embora minúsculo 
(1/10000vezes < a 1 mm) aí está e tem grande 
mobilidade. 
 
  Porém, cedo notaram-se alguns posicionamen-
tos divergentes, uns a não acreditar que de uma 
epidemia (mais tarde uma pandemia) se pudesse 

tratar; outros a minimizar a sua 
gravidade, outros ainda que tudo 
não passaria de um surto passa-
geiro, facilmente dominável. A 

coisa acabou por ser e é mesmo 
séria e grave, a todos os níveis, não 

só contemporaneamente como no fu-
turo.   

  A vida quase que paralisou – escolas fechadas, 
reclusão voluntária em casa, o sistema de enco-
mendas de alimentação, ruas desertas; enfim 
constrangimentos de todo o tipo possível para 
evitar o alastramento do vírus e alcançar a vi-
tória sobre este inimigo. 
 
  Neste contexto está assumido que o problema 
de economia constitua uma imensa calamidade 
- por fatores, também já sobejamente conheci-
dos – ora, do fecho ou da dificuldade de empre-
sas em subsistirem inquinados entre a 
inatividade e uma plausível produção de subsis-
tência, o “lay-off ” gerando não só a diminuição 
do orçamento familiar como a previsibilidade de 
despedimentos incontrolados e descriminados 
ou negociabilidade para redução de salários – 
ora por natureza do sistema económico, ora pelo 
aproveitamento da crise pelo empresário para 
dispensar o trabalhador, e sobretudo porque 
ainda hoje (20.04.2020) o apregoado subsídio do 
Estado feito há um mês às empresas do “lay-
off ” está ainda por cumprir. 
 
   A Mudança: nada será como dantes. E onde 
fica a Solidariedade?   
                                        
  A - Será a partir destas notas soltas e conside-
randos breves que irei construir e exteriorizar o 
meu entendimento sobre esta magna questão. 
Como é óbvio nada do que acima disse constitui 
novidade. A maior parte de pessoas encontra-se 
numa polverosa e instabilidade. Para muitos o 
dia de amanhã pode ser incerto para viver. Sus-
tenta-se que nada será como dantes e que tudo 
(?) ou seja, muito irá mudar. Mas que formas e 
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onde desponte uma qualquer responsabilidade 
ou participação própria. Para bom entendedor 
meia palavra basta. Nunca será demais recordar 
quem atribuísse o vírus a fábricas de armas quí-
micas ou que o processo das recentes migrações 
e mortes ocorridas (quem não se lembra do caso 
do pequeno Alan, de 3 anos encontrado afogado 
numa praia de Turquia, cuja foto correu mundo) 
são fruto de guerras provocadas, e onde o Por-
tugal, membro da NATO, teve a sua quota parte 
de intervenção (Iraque, Afeganistão).    
 
   C - Muitos adquiriram uma habituação em 
viver nos termos em que a sociedade capitalista 
na sua formulação neoliberal se estrutura e fun-
ciona. Neste modelo, a solidariedade e a união 
da sociedade humana em cataclismos como esta 
pandemia, funciona imaculadamente desde que 
não se ponha em causa os alicerces da sociedade 
em que vivemos. E assim tudo se fará para que 
as coisas continuem invariáveis procurando eli-
minar quaisquer fatores que tentem abalar o 
“statu quo”. O ser humano é por natureza um 
ente colaborante e solidário. Somos egoístas? 
Não. Porém, na atual fase da evolução histórica 
ainda não alcançou libertar-se do individua-
lismo a que a sociedade liberal o tem conduzido. 
Basta notar por exemplo, que se o vírus não ti-
vesse a dimensão que teve e as consequências a 
que tem conduzido, a bem pouco se reduziria a 
afeição solidária. O problema seria sempre dos 
outros. 
 
  Neste aspeto parece que os governos dos países 
envolvidos estão bem de acordo. Basta ver as 
preocupações do nosso Executivo. Sem pôr em 
causa a justeza da sua atuação, e que mereceu 
referências elogiosas de outros países, a crise que 
se vai patentear – a económica – estará longe de 
merecer um tratamento consentâneo. Não se po-
dendo agradar deus e o diabo, a solução do “lay-
off ” irá apenas complicar o problema de 
despedimento pela permissividade que o libera-
lismo permite. Por sua vez, o triste exemplo que 

modalidades poderá essa mudança assumir?  
 
  Em meu entender, nesta mudança, haverá dois 
aspetos a distinguir: - um, objetivo, que se 
prende com as condições materiais que o mundo 
proporcionar (sem pôr de parte o choque natu-
ralístico com um meteorito pense-se num tsu-
mani, um terramoto, um vulcão ou uma nuvem 
de dióxido de carbono de proporções inauditas) 
que ponha em causa tudo e todos neste mundo. 
Então será o safa-se quem puder e nada mais; - 
o outro, de envolvência subjetiva, de feição mais 
generalizante, passíveis e propícias para as cam-
panhas de solidariedade humana a que estamos 
habituados e temos vindo a assistir. 
É neste quadrante que se inscreve a presente ca-
lamidade, onde apesar da intensidade da ajuda 
e solidariedade – nada será como dantes. E 
assim devia ser. Mas, será? 
 
  O Covid-19, com o seu alastramento – relâm-
pago e consequente ror de insegurança vital, 
cedo geraram, e bem, procedimentos para a so-
brevivência e metodologias económicas para o 
“day after”. Porém, a questão basilar que tem 
de vir ao de cima é a conjugação destas ações 
com um generalizado sentimento de humanismo 
e humanidade na mira de uma vivência mar-
cada por cânones de uma autenticidade em ter-
mos de solidariedade, de amizade e sobretudo 
interajuda. 
 
   B - Na verdade, apesar da interajuda prati-
cada, o que parece estar subjacente ao ideário 
da generalidade das pessoas não é o de abdicar 
ou pôr em causa o seu “habitat”, a  forma de 
viver no enquadramento ambiental, ou no sis-
tema sócio-económico vigente, mas apenas o de 
introduzir residuais alterações sem por em causa 
ou alterar o estatuto de cidadania de e dentro de 
uma sociedade liberal até agora vivido... até 
onde a ameaça do coronavírus Covid-19 consen-
tir. De fora fica tudo o resto, nomeadamente os 
males que ocorrem por esse mundo fora, mesmo 
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a Comissão Europeia deu em 
matéria da (dis)solidariedade 
com os países duma clara ma-
nifestação em como as campa-
nhas, afirmações e parcerias estão 
e estarão sempre condicionadas pelo 
gérmen do liberalismo interesseiro. 
Aliás, das mais recentes hesitações dos amigos 
do Norte, ficou bem patente que não estão dis-
postos a arcar com as dificuldades do Sul.   
  Mas será então que estamos condenados a viver 
num mundo que não se endireita? Obviamente 
que não. Há sim aqueles cataclismos naturais – 
o meteorito que ameaça o planeta Terra, os tsu-
namis, os terramotos, os vulcões que o homem 
não é ainda capaz de controlar ou dominar.  
 
  Mas para o astronauta da Estação Espacial In-
ternacional ainda em órbita, a Terra é só um 
planeta onde há só uma raça humana, querendo 
com isto significar a futilidade e a iniquidade 
entre povos quando se conflituam. O Papa Fran-
cisco, aquando da homilia pascal entendeu que 
não era tempo de continuar a fabricar e a trafi-
car armas desperdiçando avultados capitais que 
deveriam ser utilizados para tratar pessoas e sal-
var vidas. 
 
   D - Sem pôr em causa os atos de solidariedade 
e dedicação para salvar vidas, alimentar os es-
fomeados ou dar abrigo aos que se vêem despro-
vidos de habitação, como validar essa grandiosa 
atividade humanista de atos de solidariedade 
quando em simultâneo se legitima o velho bro-
cardo “homo homini lupus”?: a guerra em qual-
quer lugar – por ex: (Iraque – Líbia – Síria - 
Afeganistão) com todos os horrores que com-
porta; os arbitrários e irracionais bloqueios eco-
nómicos (Irão, Cuba, Venezuela), onde se 
procura reduzir populações inteiras à mendici-
dade; os conflitos comunalistas apenas por se 
considerarem de estirpe distinta como o caso dos 
recentes choques da comunidade hindu contra 
os muçulmanos ou numa perspetiva mais vasta 

da conflitualidade no Jammu-
Kashmir; os conflitos religiosos 
que ocorrem em Moçambique 

propulsionado pelo fanatismo do 
Daesh; a usurpação de terrenos pa-

lestinianos pelo governo israelita, com 
o consentimento da comunidade judaica, 

estando por cumprir dezenas de resoluções do 
Conselho de Segurança da ONU; a perseguição 
da tribo Rohingya,  pelo governo duma laureada 
com Nobel de Paz, ou o Boko Haram, a operar 
na já depauperada Nigéria, ou uma guerra que 
a rica Arábia Saudita move contra o já martiri-
zado povo do Iémen e outros no género. Pois 
estes são também nossos problemas em tudo 
iguais ao que se vive a respeito do Covid-19. 
 
  No atual estado das coisas e do mundo, a soli-
dariedade enquanto grandeza que marca a na-
tureza humana não pode ser dissecada nem 
compartimentada consoante os interesses do 
momento ou individualistas. Este estado afetivo 
tem de ser antes uma forma gregária de convi-
vência social, visando o bem - estar e a felicidade 
de cada um e de todos em qualquer latitude ou 
longitude onde se encontre. 
 
  Se temos de nos livrar do Covid-19 (pois só es-
tando vivos é que se pode lutar) então é já 
tempo de acabar com tudo - mas tudo - o que 
elimine a vida na terra, incluindo a guerra, “en-
quanto forma de ganhar tempo para aos políti-
cos tomarem as suas decisões”  ou um 
ameaçador meteorito. Para bom entendedor, 
meia palavra basta. 
 
 Só então a solidariedade humana assumirá a 
sua natureza soberana.  
 
 Então os próprios vírus recuarão. 
 
                                                  Lisboa, 29/04/2020 
 
* Juiz Conselheiro Jubilado do STJ  



34

pulações já suportam condições de vida difíceis 
devido a guerras, pobreza, mudanças climáticas, 
políticas neoliberais e outros desastres de origem 
humana, como as medidas coercivas unilaterais 
(UCM - unilateral coercive measures). 
 
  Considerando que: 
 
-  A defesa da saúde pública é um objectivo con-
sagrado na Carta das Nações Unidas (art.º 
55ª) e todos os Estados são obrigados a contri-
buir para esse fim (art.º 56º); e que 
 
- A saúde constitui um património comum e in-
divisível de toda a humanidade. Dada a capaci-
dade dos vírus se propagarem rapidamente por 
todo o mundo, é impensável - tanto moral como 
legalmente - proteger a saúde apenas em certos 
países ou regiões, negligenciando os outros. 
 
  Considerando ainda que: 
 
- As medidas coercivas unilaterais, frequente-
mente referidas como sanções económicas, im-
postas por um ou um grupo de Estados, são 
ilegais à luz do direito internacional, uma vez 
que apenas o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, ao abrigo do artigo 41.º, tem o direito 
de impor tais medidas coercivas necessárias para 
assegurar o cumprimento do direito internacio-
nal. A imposição de sanções unilaterais para 
coagir os Estados a tomarem determinadas po-
sições políticas ou alterarem as suas actuais po-
sições representa uma clara violação do direito 
fundamental de autodeterminação e é contrária 

   A Associação Internacional de Juristas Demo-
cratas (AIJD) é uma organização não governa-
mental com estatuto consultivo no ECOSOC e 
na UNESCO. Fundada em 1946 para promover 
os objectivos da Carta das Nações Unidas, a 
AIJD e as suas organizações afiliadas em todo 
o mundo têm lutado consistentemente para de-
fender o direito internacional, promover os di-
reitos humanos e enfrentar as ameaças à paz e à 
segurança internacionais.  
Desde o seu início que os membros da AIJD  
têm protestado contra o racismo, o colonialismo 
e a injustiça económica e política, onde quer que 
ocorram. 
 
A AIJD  reconhece que a pandemia da COVID-
19 representa uma grande ameaça para as pes-
soas em todo o mundo e que terá um impacto 
especial nos países que sofrem sanções, blo-
queios, ocupação e cerco. 
 
- A pandemia da COVID-19 representa uma 
séria ameaça para todos os países. O número 
de novas infecções aumenta diariamente em 
todos os continentes e o número total de mortes 
já ultrapassou 18.000 e vai aumentar. As orga-
nizações internacionais já alertaram para as 
consequências dramáticas desta crise. O mundo 
enfrenta o risco de um desastre humanitário sem 
precedentes. 
 
- Os países com meios financeiros limitados en-
frentam maiores dificuldades na sua luta contra 
a pandemia. Isto é particularmente verdade 
quando o vírus se espalha em países onde as po-

 Declaração  
da Associação Internacional de Juristas Democratas (AIJD)  

 
A AIJD exige que a pandemia provocada pela COVID-19  

sirva como um apelo à solidariedade global em vez duma guerra económica e devastação  
e exige o levantamento de todas as medidas coercivas unilaterais.



35

ao Pacto Internacional sobre os Direi-
tos Civis e Políticos e ao espírito 
geral da Carta das Nações Unidas; 
 
- As medidas coercivas unilate-
rais que visam destruir a econo-
mia e o nível de vida de outro 
Estado constituem um acto de 
guerra, pois seus efeitos são análo-
gos aos da guerra - violações em 
massa dos direitos fundamentais, a come-
çar pelos direitos à vida e à saúde. 
 
- Mesmo que essas medidas ou o bloqueio não 
abranjam expressa ou directamente os alimen-
tos e os fornecimentos médicos, a exclusão de 
um país do comércio internacional e do 
sistema bancário internacional priva-o da pos-
sibilidade de os adquirir através dos mecanismos 
comerciais normais. 
 
- Todos os Estados têm o direito de obter os 
meios necessários para evitar a transmissão 
posterior da COVID-19. As medidas coercivas 
unilaterais hoje impostas a vários Estados 
constituem um sério obstáculo para a prossecu-
ção deste objectivo fundamental. 
 
- Além disso, as medidas coercivas unilaterais 
privam ainda mais os países ocidentais e as suas 
populações dos benefícios da pesquisa científica 
realizada nos países sujeitos a bloqueios e san-
ções, e do comércio com eles; 
 
Alarmados com: 
 
-  os EUA continuarem a impor novas medidas 
coercivas unilaterais mesmo durante a pande-
mia, contra vários países, particularmente o 
Irão apesar deste país estar a sofrer um surto 
grave e mortal de COVID-19; 
 
-  não haver aparentemente intenção de remover 
essas sanções para permitir que a população ob-

tenha os meios para resistir à pande-
mia, e em consequência a população 

iraniana e os trabalhadores da 
saúde em particular são coloca-
dos em risco significativo para as 
suas vidas; 
 

-  o FMI, controlado pelo governo 
dos EUA, recusar um empréstimo 

de emergência solicitado pelo governo 
venezuelano com o fim de combater a 

pandemia; e 
 
- os dois primeiros casos de COVID-19 acabam 
de ser relatados na Faixa de Gaza, que faz 
parte dos territórios palestinos ocupados e está 
sujeita a um cerco de Israel apoiado 
pelo Egipto, pelos Estados Unidos e pela União 
Europeia. O cerco de Gaza representa o risco de 
uma tragédia humanitária, dada a densidade 
populacional, a falta de acesso a equipamentos 
básicos de saúde, ventiladores, equipamentos de 
protecção pessoal e outros itens críticos para 
proteger as vidas das pessoas afectadas pela 
COVID-19. 
 
A AIJD expressa a sua profunda preocupação 
com o grave impacto das medidas coercivas 
unilaterais nos direitos humanos de grandes sec-
tores da população mundial e apela ao seu levan-
tamento imediato. 
 
Em particular, exortamos o Governo dos Esta-
dos Unidos: 
 
- a levantar imediatamente todas as  medidas 
coercivas unilaterais contra o Irão, um país for-
temente afectado pela COVID-19. Enquanto 
estas sanções vigoram, tendo sido mesmo 
mesmo alargadas, 1.934 iranianos perderam 
suas vidas em resultado da COVID-19, in-
cluindo trabalhadores da saúde e pacientes cujas 
vidas podiam ter sido salvas com acesso a itens 
essenciais de saúde; 
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- a levantar imediatamente todas as san-
ções contra a Venezuela. 

 
Exortamos ainda à retirada ime-
diata das sanções contra a Nica-
rágua, a República Popular 
Democrática da Coreia e outros 

Estados soberanos submetidos 
pelos EUA a medidas coercivas uni-

laterais com o fim de coagir a mudan-
ças de regime. 

 
Exortamos ainda os governos do Canadá, Aus-
trália, Reino Unido e países da União 
Europeia a acabar com suas próprias medidas 
coercivas unilaterais dirigidas contra muitos dos 
mesmos países, incluindo Irão, Venezuela, Síria 
e a República Popular Democrática da Coreia. 
Os governos que impuseram sanções são igual-
mente cúmplices na propagação da pandemia 
nas áreas onde essas sanções vigoram. 
 
A AIJD exige que a COVID-19 sirva como um 
apelo à solidariedade global e não à guerra 
económica e à devastação. 
 
27 de Março de 2020 

 
- a levantar imediatamente as san-
ções contra a Síria a fim de per-
mitir ao Governo comprar todos 
os suprimentos médicos neces-
sários para lidar com a pande-
mia; 
 
- a tomar medidas imediatas 
para pôr fim ao bloqueio a Gaza, 
incluindo aos substanciais apoios mi-
litares dos EUA a Israel e Egipto cujo fim 
é de impor o cerco contra mais de dois milhões 
de civis palestinianos ameaçados pela COVID-
19; 
 
- a levantar imediatamente o bloqueio contra 
Cuba, um Estado que está a desempenhar um 
importante papel para deter a pandemia. Cen-
tenas de membros das brigadas de saúde cuba-
nas apoiam os pacientes da COVID-19 em várias 
partes do mundo onde muitos países solicitaram 
a sua ajuda. As brigadas de saúde cubanas estão 
na região da Lombardia, em Itália, a área mais 
afectada do mundo; cientistas cubanos desen-
volveram medicamentos que podem ser eficazes 
no tratamento da doença e precisam de testes.  
 



Resolução da CGTP - 1º de Maio de 2020 

   Vamos comemorar este 1º de Maio num mo-
mento de grande complexidade no país e no 
mundo. 
 
  A actual situação de pandemia inspira cuida-
dos a todos, mas atinge de forma particular os 
trabalhadores. 
  São os trabalhadores que estão na linha da 
frente deste combate, assegurando os serviços 
públicos, a produção de bens e serviços essen-
ciais entre outras funções. Sem os trabalhado-
res nada funciona! 
São também eles os mais afectados por respos-
tas políticas desequilibradas e medidas que 
não garantem os postos de trabalho e a totali-
dade dos salários, quando para as empresas se 
multiplicam as medidas e até se abrem portas 
para explorar mais os trabalhadores.  
  É disso exemplo o lay-off  simplificado, que 
foi alargado para responder às exigências dos 
patrões e que se traduz num corte salarial aos 
trabalhadores, para além de não proibir de 
facto os despedimentos, penalizar a segurança 
social e ter efeitos económicos recessivos. 
Nos últimos anos, confirmou-se o papel insubs-
tituível da luta dos trabalhadores, para derro-
tar o governo PSD/CDS e contribuir para a 
alteração da correlação de forças na Assem-
bleia da República, para defender, repor e con-
quistar direitos. 
  Com a luta, foi possível repor salários, rendi-
mentos e direitos, bem como avançar em al-
guns aspectos sociais. Mas apesar dos avanços 
registados em alguns domínios, o País conti-
nua marcado por décadas de política de direita 
imposta por PS, PSD e CDS e persistem desi-
gualdades e injustiças na distribuição da ri-
queza. 
  Depois de anos a fio de políticas de desinves-
timento nos serviços públicos, de aprofunda-

mento de um modelo de baixos salários, preca-
riedade e ataque aos direitos dos trabalhado-
res, as condições que existem para responder 
ao problema sanitário bem como à situação 
económica são mais frágeis. 
  Neste momento em que estão ameaçados 
muitos milhares de postos de trabalho e há 
mais de 377 mil desempregados, em que perto 
de um milhão e duzentos mil trabalhadores 
estão em lay-off  com perda de um terço da sua 
retribuição, em que mais de 380 mil estão nou-
tras situações de enorme perda de remunera-
ções e muitos milhares com salários em atraso, 
em que os direitos são atropelados pelas em-
presas, que aproveitando-se da situação actual, 
despedem ilegalmente, precarizam ainda mais 
as relações de trabalho, impõem ritmos de tra-
balho brutais e desrespeitam a organização dos 
horários de trabalho e descansos semanais, os 
trabalhadores e a CGTP-IN não se deixam 
calar e não se vão calar! 
  As reivindicações da CGTP-IN assumem 
neste quadro, uma maior dimensão: urgência 
de revitalização do aparelho produtivo, inves-
timento nos serviços públicos e funções sociais 
do estado, combate e erradicação da precarie-
dade e necessidade urgente de aumento geral 
dos salários. Só por via do cumprimento destas 
exigências é possível garantir a soberania do 
país e a saúde, os direitos, o emprego e salários 
dignos para todos os trabalhadores. 
  Neste dia 1.º de Maio de 2020, estamos na 
rua, garantindo a protecção e o distancia-
mento sanitário como afirmámos desde o pri-
meiro momento, pois preocupamo-nos com a 
saúde dos trabalhadores e de toda a população 
e defendemo-la como um direito. 
  Aqueles que estão hoje na rua representam 
todos os trabalhadores! 
No ano em que se comemoram os 130 anos do 
1º de Maio e os 50 anos da nossa Central, mais 
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do que assinalar a data, trazemos à 
rua a voz do trabalho e dos trabalha-
dores, a denúncia do desemprego, dos 
cortes de salários, da incerteza no dia 
de amanhã, da destruição das vidas de 
tantos trabalhadores e da exigência da 
tomada de medidas. 
Hoje como sempre, a CGTP-IN está na linha 
da frente da defesa da saúde e dos direitos dos 
trabalhadores,pelo emprego, pelos salários, 
pelos serviços públicos. 
Precisamos pois, de intensificar o esclareci-
mento, a acção, intervenção e luta pelo direito 
a viver com dignidade, condições de vida e sa-
lários justos. 
 
  Vamos levar mais longe a luta pelos direitos e 
garantir a afirmação dos valores de Abril e da 
Constituição da República Portuguesa, rejei-
tando as injustiças e desigualdades, por um 
Portugal desenvolvido e com futuro. 
  Vamos à luta pelas reivindicações dos traba-
lhadores, afirmando como condições essenciais 
para garantir uma vida melhor e reduzir o im-
pacto económico actual das consequências da 
epidemia e acelerar o crescimento económico 
no período pós-covid-19, a urgência de: 
 
- Garantir as condições de saúde, higiene, segu-
rança e avaliação de riscos nos locais de traba-
lho, protegendo todos os trabalhadores; 
afirmar a segurança e saúde no trabalho como 
um investimento essencial para garantir as 
condições de trabalho em todas as empresas, 
locais de trabalho e serviços; 
- Garantir a totalidade dos salários dos traba-
lhadores que estão ver os seus rendimentos cor-
tados; 
- Garantir o aumento geral dos salários de 
todos os trabalhadores e do salário mínimo na-
cional, valorizando as profissões e as carreiras; 
- Reverter os despedimentos de todos os traba-
lhadores que por via dos vínculos precários 
foram despedidos e defender o emprego de 

todos os trabalhadores, inde-
pendentemente do vínculo, 
com a proibição de despedi-
mentos e a revogação da possi-
bilidade de usar o período 
experimental para este efeito; 
- Combater a precariedade nos 

sectores privado e público, garantindo que a 
um posto de trabalho permanente corresponda 
um vínculo de trabalho efectivo; 
- Revogar as normas gravosas da legislação la-
boral, nomeadamente a caducidade, reintrodu-
zir o princípio do tratamento mais favorável ao 
trabalhador e afirmar o direito à contratação 
colectiva com direitos; 
- Garantir as 35 horas de trabalho semanal 
para todos, sem redução de salário, contra a 
desregulação dos horários, adaptabilidades, 
bancos de horas e todas as tentativas de gene-
ralizar a laboração contínua e o trabalho por 
turnos; 
- Reforçar o investimento nos serviços públi-
cos, nas funções sociais do Estado e na valori-
zação dos trabalhadores da administração 
pública, para assegurar melhores serviços às 
populações; 
- Reforçar a intervenção sindical nos locais de 
trabalho na defesa dos direitos liberdades e ga-
rantias dos trabalhadores, reforçando a sindi-
calização e organização nos locais de trabalho. 
 
  Neste 1.º de Maio, os trabalhadores rejeitam 
a política de agravamento da exploração e em-
pobrecimento, de cortes nos salários e atropelo 
dos direitos e assumem o compromisso de re-
forçar a unidade, desenvolver a luta e dar mais 
força aos sindicatos, para garantir a valoriza-
ção do trabalho e dos trabalhadores e respos-
tas aos problemas do povo e do País. 
 
   Viva o 1º de Maio! 
   Viva a luta dos trabalhadores! 
   Viva a CGTP-IN! 
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