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A revista NOVA CIDADANIA da Fundação Oliveira Martins nasceu há sete anos. O editorial do seu número 1,
publicado em 1999, começava assim:
“Portugal tem hoje um défice de reflexão e debate intelectual de qualidade e com expressão escrita.”
E continuava:
“Acresce que a inexistência desta reflexão de fundo abre
caminho ao alastramento de um conjunto de preconceitos
que, por não serem confrontados com investigação e reflexão
sérias, tendem a dominar aquilo que Joseph Schumpeter designou por «atmosfera intelectual»”
E mais adiante:
“Sem ser ainda alarmante, esta situação é preocupante. Na
ausência de reflexão sobre o médio e o longo prazo, o país fica
impreparado para enfrentar os grandes desafios da viragem
do século e do milénio: o impacte da revolução da informação
e das biotecnologias, o desafio da globalização, as grandes reformas do Estado Social ¬– designadamente no campo da
saúde e da segurança social –, os tremendos problemas do
ensino, o magno problema da exclusão social e de como voltar
a criar mais oportunidades para todos, etc..”
E termina depois com uma proposta de intervenção
cívica:
“...pensamos que é urgente criar um pólo de atracção inte-

lectual capaz de gerar as energias e apontar direcções...”
Sete anos depois, a iniciativa da revista NOVA CIDADANIA de lançar os ENCONTROS DOS JERÓNIMOS insere-se no mesmo esforço – que tem de ser
um dever de todos nós – de criar na sociedade portuguesa um espaço de encontro de diversas sensibilidades e perspectivas ao nível da filosofia política, onde a
troca de ideias suportadas na razão permita o diálogo
e o consenso – o consenso mínimo sem o qual nenhuma sociedade liberal e democrática sobrevive. Um
espaço de encontro onde se espera que haja divergências, mas estas sejam iluminadas pela razão, que é a
marca verdadeiramente distintiva da nossa civilização.
Um espaço de encontro onde as ideias é que tenham o
protagonismo e não as pessoas.
O objectivo dos Encontros dos Jerónimos não é discutir a actual conjuntura política, por mais importante
que tal seja. Outros deverão fazê-lo. Desejamos que essa
discussão seja feita, muito mais do que tem acontecido.
Mas entendemos que há falta de um racional de referência que enquadre essa discussão. Fornecer esse racional
é o nosso objectivo. Em última análise, é esse o contributo que a revista NOVA CIDADANIA tem para oferecer à sociedade portuguesa, através dos seus leitores.

POR FERNANDO ADÃO DA FONSECA
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CONSELHO EDITORIAL DE NOVA CIDADANIA E DA COMISSÃO ORGANIZADORA DOS ENCONTROS DOS JERÓNIMOS

Os oito Encontros que se irão realizar mensalmente
entre o dia de hoje e o dia 7 de Julho de 2007 são subordinados ao tema “O Estado Garantia: O Estado Social do
século XXI?”. O seu objectivo é promover a reflexão sobre
o papel do Estado na Sociedade. É aprofundar o racional
do Estado Social enquanto garante dos direitos – e das
liberdades que estes protegem – de todos os cidadãos,
por isso designado por “Estado Garantia”.
Os próximos Encontros aprofundarão a perspectiva do
ESTADO GARANTIA em diferentes áreas sectoriais: O
Ensino Obrigatório, o Ensino Superior, a Solidariedade
Social, a Saúde, a Justiça, e a Regulação, terminando em
Julho de 2007 com um Encontro sobre “O Estado Garantia à Luz da Ciência Económica”.
Este primeiro Encontro centra-se sobre os pressupostos filosóficos e as consequências políticas do Estado
Garantia na governação e no desenho das principais políticas públicas. É o Estado tal como o conhecemos que vai
estar em questão. Em concreto, pretendemos responder
à questão seguinte: Como deverá organizar-se o Estado
de forma a maximizar o bem de todos os cidadãos sem
excepção? É este o tema do primeiro Encontro.
A demonstração que se segue exige um acordo sobre o
seu ponto de partida. Referimo-nos ao facto de que definir o objectivo do Estado como sendo a promoção do
bem de todos os cidadãos sem excepção constitui um
axioma que é um juízo de valor. A sua eventual não-aceitação invalida toda a argumentação que se segue. É um
juízo de valor que se considera ser evidente por si, mas
que levanta duas questões:
1. Primeiro, como é que se maximiza o bem de uma
pessoa na escolha entre acções alternativas?
2. Segundo, como é que se ponderam os diferentes indivíduos quando há conflitos entre os seus bens individuais, i.e. como é que passamos do bem individual para
o bem-comum?

SUMÁRIO

1. A liberdade de escolha é um instrumento essencial
quer à prossecução do bem individual de cada pessoa
quer à prossecução do bem comum da sociedade.
2. É um dever inalienável de todos os cidadãos e, por
isso, também do Estado, garantir a liberdade de escolha e os direitos que as protegem. Liberdades que são
liberdades de escolha. Por isso ser contra a liberdade de
escolha é ser contra o bem de todos os cidadãos, é ser
contra a verdadeira democracia.
3. Cumprir o princípio da subsidiariedade é respeitar
a liberdade de escolha.
4. O Estado Social, quando elimina a concorrência na
sociedade, asfixia a liberdade de escolha e a responsabilidade, e torna-se totalitário.
5. O Estado Social tem de ser um Estado Garantia, na

medida em que lhe compete garantir a liberdade de escolha a todos os cidadãos. Quando um direito estiver em
risco por falta de meios, o Estado Garantia tem a obrigação de garantir os recursos económicos que possibilitem
o exercício da liberdade protegida por esse direito.
6. Uma vez aceite esta exigência, ficam em aberto a
definição do grau de garantia que se deseja e um espectro vastíssimo de soluções possíveis. Por isso o Estado
Garantia não é “propriedade” de ninguém nem de nenhum partido político, mas sim de todos aqueles que
percebem que os caminhos para o bem de cada pessoa
e para o bem comum passam pela garantia da liberdade
de escolha a TODOS os cidadãos.

AXIOMA NÃO-PATERNALISTA

A resposta à primeira questão é muito simples. Ela
decorre de considerarmos cada pessoa como sendo o
melhor juiz, mesmo que frequentemente falível, do
seu próprio bem1. Por outras palavras, é dando o máximo de liberdade de escolha a uma pessoa que se maximiza a possibilidade de ser escolhida a melhor opção
para essa pessoa.
Esta resposta também envolve um juízo de valor – por
vezes designado por “axioma não-paternalista” – que se
considera ser evidente por si. É racional aceitá-lo, porque
não há alternativa. Mas não é demonstrável.
Dito isto, é importante perceber-se que a liberdade de
escolha não é um fim em si mesmo. A liberdade é um meio
que o homem precisa para poder atingir o seu bem, para
poder atingir a felicidade. Sem liberdade, o homem deixa
de ser responsável pelo seu bem, pela sua felicidade.
Note-se que este juízo de valor não questiona a existência do bem objectivo, conhecido por Deus, que cada
pessoa retira de uma determinada escolha2. Também não
questiona o dever de cada pessoa tentar encontrar esse
bem objectivo no concreto das suas escolhas. A questão
está a ser posta a nível exclusivamente operacional, isto
é saber a quem compete avaliar o bem para cada pessoa
adulta: ela própria ou outrém em vez dela, neste último
caso transformando esta em servo daquela?
Negar às pessoas a capacidade de “escolha” é sujeitá las
à condição de servos de quem escolhe, quer seja a aristocracia (ou as suas metamorfoses mais modernas, a tecnocracia e “metade da população mais um”), quer seja um
qualquer partido ou grupo vanguardista, considerando se
iluminado para saber o que é melhor para cada pessoa e,
portanto, para a sociedade.
É este juízo de valor que está subjacente em todas as
declarações sobre os direitos humanos de que Portugal é
signatário e à defesa das liberdades, direitos e garantias
na Constituição da República Portuguesa.
É este juízo de valor que distingue os partidos e movimentos políticos verdadeiramente liberais e democráNOVA CIDADANIA JANEIRO | MARÇO 2007
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ticos dos partidos e movimentos políticos inimigos da
liberdade. É a aplicação prática deste juízo de valor pelos
poderes públicos que diferencia uma sociedade de cidadãos de uma sociedade de escravos.
É este juízo de valor que justifica a elevação da liberdade de escolha a condição sine qua non da dignidade humana e da responsabilização de cada homem3.
Negar ao homem a capacidade e, portanto, o direito, e,
portanto, o dever de ser responsável pelas suas decisões
e actos, reconhecendo ao mesmo tempo a mesma capacidade, o mesmo direito e o mesmo dever a todo e qualquer
outro homem é negar o bem a todos os homens4.
É esta exigência de reconhecimento da capacidade, do
direito, e do dever de cada homem ser responsável pelas
suas decisões e pelos seus actos que nos impele – e nos
obriga moralmente – a lutar contra a erosão sistemática
e subtil que quer impedir tudo o que possa incomodar
uma minoria ou uma maioria qualquer. Essa é a porta
que leva à perda da liberdade, à servidão. É sabido que na
casa dos princípios, quando se abre uma porta o vento
não mais para de soprar.
Portanto, a resposta à primeira questão é a de que o
único critério correcto a usar na escolha da acção que
maximiza o bem de uma pessoa é a preferência da própria
pessoa, i.e. é dar-lhe a liberdade de escolha5.

AXIOMA PERSONALISTA

A resposta à segunda questão – como é que se ponderam os diferentes indivíduos quando há conflitos entre
os seus bens individuais, i.e. como é que passamos do
bem individual para o bem-comum? – é menos simples
e menos conhecida. Isto obriga-nos a entrar um pouco
na Teoria da Escolha Social ou Colectiva, do domínio da
Filosofia Política e do ramo da Ciência Económica designado por “Economia do Bem-Estar Social”.
Está na tradição da nossa civilização definir o bem comum de uma sociedade unicamente em função do bem
de todos e de cada um dos indivíduos que compõem
essa sociedade.
Trata-se de mais um juízo de valor que se considera ser evidente por si, por vezes designado por “axioma personalista” ou “axioma individualista”6. Parte-se
do homem para a sociedade e não da sociedade para o
homem. Significa isto definir a escolha colectiva como
função da escolha dos cidadãos que constituem essa colectividade e não de qualquer outra variável exterior a
ela. Por outras palavras, só o que afecta os indivíduos
em questão é que pode afectar o bem comum da sociedade por eles constituída. Portanto, este juízo de valor
rejeita qualquer tipo de concepção de vontade colectiva
independente da vontade dos indivíduos, como seria o
caso se a sociedade tivesse personalidade própria, exógena aos seus cidadãos. Se não aceitássemos esta definição, então seria possível que o bem-comum levasse à
escolha de uma alternativa que fosse contrária ao bem

da totalidade dos indivíduos na sociedade7.
Em particular, uma sociedade não pode ter qualquer objectivo, critério ou valor que os cidadãos dessa sociedade
não desejem ter. Qualquer desejo colectivo tem de resultar
do exercício da liberdade de escolha de todos os cidadãos e
não ter uma origem “desconhecida” ou provir de uns tantos iluminados e auto eleitos “guias e mestres do povo”.
Quando há unanimidade na preferência de uma alternativa a outra, é evidente ser também essa a preferência
colectiva. Mas quando as preferências individuais divergem, necessitamos de saber ponderar as diversas preferências, para conseguirmos chegar à preferência colectiva.
Para isso, precisamos de uma regra de ponderação. Ora, o
problema é que a escolha dessa regra de ponderação, não
havendo unanimidade, também vai precisar de uma regra
de ponderação, para cuja escolha, mais uma vez não havendo unanimidade, também necessitamos de uma regra
de agregação, e assim sucessivamente8.
A chave para este aparente impasse reside obviamente
na sua correcta interpretação. Seria errado afirmar que
estamos “completamente de mãos atadas”. A interpretação correcta – nela residindo a resposta à segunda questão – é a de que as decisões colectivas só são possíveis
quando as divergências entre os indivíduos não são excessivas, permitindo a formação de consensos relativamente à decisão em causa ou em relação à regra de decisão colectiva a adoptar.
Obviamente, não é necessário obter o consenso em
todas as situações concretas de decisão colectiva. Basta
haver consenso sobre as regras de decisão a adoptar nas
diferentes situações concretas. Em qualquer caso, é necessário ter sempre presente que a exigência de consenso também se aplica à manutenção do statu quo. É que a
ausência de decisão é, em si mesma, uma decisão, que se
torna em ditadura do statu quo quando não representa a
vontade colectiva9.
Nas sociedades maduras, o consenso tem de começar
por existir ao nível mais elevado, designadamente a nível
constitucional, onde as “regras de jogo” têm de merecer o
acordo de todos. Isto aplica se não só às regras de representação e decisão políticas, mas também às limitações
ao seu próprio exercício, designadamente aos direitos das
minorias, à inviolabilidade da vida humana, à dignidade
humana ser independente da raça, sexo, idade e religião,
à igualdade de todos perante a lei, etc...10

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE

A conclusão final a retirar desta breve reflexão é a de que
o Estado existe para garantir o exercício da liberdade de
escolha de todos os cidadãos sem excepção, ponderando
e eventualmente limitando as diferentes liberdades individuais quando há conflitos entre elas, sujeito à existência de uma vontade colectiva para tal.
É vulgar, por vezes, expressar esta conclusão através
do chamado princípio da subsidiariedade, verdadeiro

preceito sine qua non de todas as políticas que visem o
bem comum, com expressão clara em muitos diplomas
da União Europeia e na nossa Constituição, segundo o
qual níveis de decisão mais centralizados só se justificam quando níveis de decisão menos centralizados, incluindo a nível de cada indivíduo, não existirem e tal for
claramente a vontade colectiva dos cidadãos.
O tipo de Estado que está implícito nesta conclusão
nada tem a ver com a proclamação “laissez faire, laissez
passer”, traduzindo a ideia de que é necessário deixar
cada homem escolher aquilo que ele desejar, e, portanto, deixar que tudo siga o seu curso “natural”, o qual, se
não for perturbado, produzirá um sistema social “o mais
favorável possível” ao bem comum. Mas também é bem
distinto do tipo de Estado que usa e abusa do poder para
dominar a vida dos cidadãos.
O tipo de Estado aqui defendido é um Estado com um
papel nobre e exigente, que é o de garantir a liberdade de
escolha que possibilita o melhor bem para cada pessoa.
É um Estado libertador da afirmação da autonomia e da
responsabilidade dos cidadãos, que promove a realização
pessoal de cada um, e, a partir daí, o sentido comunitário
e a participação política e cívica que enriquece essa mesma realização pessoal.
É um Estado que, sempre que esteja em causa o exercício pelos cidadãos de uma liberdade protegida por um
direito humano inquestionável e tal exigir a utilização de
recursos económicos – é o caso típico dos direitos sociais
– se obriga a garantir a liberdade de escolha através da garantia de que os necessários recursos económicos para
esse fim são disponibilizados a quem não os tenha11.

ESTADO SOCIAL BUROCRÁTICO 12

Procuramos um racional para o papel do Estado que coloque o homem – cada homem e todos os homens, presentes e futuros – como elemento constitutivo da sociedade.
Mas mesmo aceitando este racional, o Estado tem tido
diversas formas de se organizar ao longo dos tempos.

Em particular, o Estado Social da segunda metade do
século XX representou um avanço assinalável sobre o
Estado Liberal do século XIX. O Estado Social nasceu da
consciência do valor da solidariedade como expressão
do “amor ao próximo” e da igual dignidade humana de
todos os cidadãos, com a consequente exigência de a
todos ser garantido o direito ao exercício das liberdades
fundamentais.
Nesse sentido, a razão da superioridade do Estado Social está em ser seu objectivo alargar aos direitos sociais
(cuja exercício exige recursos económicos) a garantia da
liberdade de escolha que é instrumento essencial quer
à prossecução do bem individual de cada pessoa quer à
prossecução do bem comum da sociedade.
Contudo, a experiência da sua aplicação prática e as
necessidades das sociedades modernas e dos seus cidadãos têm-lhe vindo a colocar novos desafios e a exigir
o seu aperfeiçoamento. Ao chamar a si o exercício preferencial, ou mesmo o monopólio, na execução de um
número crescente de tarefas, a liberdade de escolha é por
si eliminada.
Ao reservar para si o papel fundamental, atribuindo
um carácter meramente supletivo às iniciativas dos cidadãos e dos corpos sociais intermédios, o Estado Social apoderou-se da liberdade de escolha dos cidadãos,
pervertendo a sua razão de ser. O resultado é um Estado
Social desvirtuado, frequentemente cativo de interesses
corporativos e individuais, habituados a apropriarem-se
dos impostos que todos pagamos, com relevo para os que
se deixam seduzir pelo proteccionismo e pelos favores
do Estado e para alguns grupos de cidadãos (mais ou menos organizados) sentados à mesa do orçamento do Estado. O Estado Social tornou-se um sorvedor de recursos,
ineficiente, burocrático e centralizador, que paralelamente mata a inovação e o progresso.
A acumulação destes efeitos perversos explica porque
é que este Estado Social burocrático se torna tantas vezes anti-social, amordaçando a liberdade de escolha, enNOVA CIDADANIA JANEIRO | MARÇO 2007
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fraquecendo a capacidade de os cidadãos gerarem maior
riqueza e prejudicando em particular o esforço dos que
mais necessitam dessa capacidade, i.e. dos mais fracos e
desfavorecidos. Ao mesmo tempo desresponsabilizou o
cidadão, enfraqueceu a consolidação de uma cultura de
rigor e de exigência na sociedade, e perverteu a sã concorrência que possibilita a liberdade de escolha.
O século XXI, enquanto herdeiro do Estado Social, não
o pode nem o deve negar. Mas precisamos de reequacionar os valores humanistas que lhe estiveram na origem,
em ordem a um Estado Social que seja realmente garante
dos direitos fundamentais de todos os cidadãos. Mesmo
que isso implique lutar contra as resistências que sempre
geram o medo da mudança e acabar com as benesses e
regalias de quem conseguiu apoderar-se das estruturas
do Estado à custa da colectividade.

ESTADO GARANTIA

28

O Estado Social tem de ser repensado, para não se autodestruir. Tem de ser repensado de forma a permitir que
cada cidadão possa exercer a sua capacidade de ser o
melhor juiz, mesmo que frequentemente falível, do seu
próprio bem. Tem de ser repensado de forma a evoluir
do Estado Social burocrático para o ESTADO GARANTIA ou Estado Social Subsidiário, na feliz expressão de
Mário Pinto13.
É um Estado a quem se exige que garanta a todos os cidadãos a liberdade de escolha entre serviços que satisfaçam os seus direitos fundamentais, independentemente
da titularidade estatal ou não estatal de quem o presta. É,
portanto, um Estado solidário, mas subsidiário face a todas as iniciativas dos cidadãos que tenham em vista responder às necessidades concretas das pessoas, de uma
forma mais próxima, mais humana e mais responsável, e,
por isso, também mais eficiente e mais eficaz.
É um Estado que promove e cria meios capazes de fomentar a auto-afirmação dos cidadãos e dos corpos sociais intermédios, ao mesmo tempo que os responsabiliza pelos seus actos, sabendo encontrar o equilíbrio certo
entre a vontade individual e a vontade colectiva.
Em particular, como já dissemos, quando o exercício
de um direito estiver em risco por falta de meios, o ESTADO GARANTIA tem a obrigação de garantir os recursos económicos que possibilitem o exercício desse
direito. Só assim garante a todos os cidadãos aquele grau
de liberdade de escolha que é condição sine qua non quer
à prossecução do bem individual de cada pessoa quer à
prossecução do bem comum da sociedade14.
É na definição do maior ou menor grau de liberdade de
escolha que se deseja garantir a todos e, portanto, na definição da quantidade de recursos económicos que se considera dever ser transferido entre cidadãos, através dos
impostos ou por outros meios apropriados, que deverão
ser encontradas as diversas sensibilidades à solidariedade e à forma de a realizar na prática e, por conseguinte, as

diferentes propostas político-partidárias.
O ESTADO GARANTIA é, neste sentido, património
de todos os partidos políticos para quem a liberdade de
escolha seja a pedra angular onde se constrói o bem de
cada pessoa e o bem comum da sociedade. Também nesse sentido, ser-se contra o ESTADO GARANTIA é serse inimigo da liberdade.
O conceito de ESTADO GARANTIA deve ser visto
como uma bússola que nos ajuda a saber onde está o
norte, o sul, o oeste e o leste. Acreditamos que o principal
contributo que podemos dar ao país nada tem a ver com
posições político-partidárias. O ESTADO GARANTIA
situa-se a montante dos programas político-partidários.
Já em termos constitucionais, e não sendo esse o objectivo dos Encontros, é natural que possam surgir, neste ou
naquele tema, exigências de aperfeiçoamento e modernização ou mesmo correcção da Constituição.
Seja como for, o objectivo é apresentar um racional – o
ESTADO GARANTIA – que sirva de pano de fundo a
diferentes programas partidários. Porquê? Desde logo
porque é útil que diferentes partidos partilhem de uma
concepção base comum sobre o essencial do papel do
Estado, independentemente das divergências ao nível da
forma de concretização desse papel. O respeito pelas divergências exige que as divergências sejam discutidas à
luz da razão. Só através da razão é que é possível extrair
consensos das divergências. Ora o conceito de ESTADO
GARANTIA só não é consensual para quem não perceber que o bem de cada um e de todos exige liberdade de escolha. É evidente que não se revê no ESTADO
GARANTIA quem for capaz de identificar objectivos,
critérios ou valores colectivos que não emanam das preferências individuais dos cidadãos; quem “conseguir”
ver preferências nas pessoas que nada têm a ver com as
escolhas que estas desejam fazer; quem considerar que
o Estado sabe melhor o que o cidadão precisa do que o
próprio cidadão; quem for contra a existência de alternativas e, portanto, contra a concorrência livre e saudável na
prestação de serviços e bens; quem não perceber que não
há liberdade sem concorrência, nem concorrência sem
liberdade; quem for contra a liberdade de escolher. Revêse num Estado para quem os cidadãos são seus protegidos e seus servos. Mesmo que não admita, revê-se num
Estado totalitário. Infelizmente, ainda há muitos a pensar
assim, embora dizendo-se liberais e democráticos.
Mas a concorrência tem de ser leal e saudável. O Estado deve estabelecer as regras do jogo e agir quando estas
não são cumpridas, mas não deve ser jogador e árbitro ao
mesmo tempo, sob pena de passar a pensar em si e não
nos cidadãos. Caso o jogo produza resultados iníquos, ou
seja, prejudique as liberdades e os direitos dos cidadãos,
o Estado tem a obrigação de agir. Como? Aperfeiçoando
as regras do jogo, punindo quem não as cumpre e criando condições para os resultados do jogo serem melhores
para todos os cidadãos, especialmente para os mais fra-

cos. Um Estado que também é jogador acaba sempre por
se desculpar a si próprio. Acaba sempre por beneficiarse a si próprio, mesmo que isso prejudique os cidadãos.
Acaba sempre por servir a “nomenclatura” que o captura,
em detrimento de todos os outros cidadãos.
Todos sabemos do que estamos a falar. Com mãos de
veludo, o Estado Social da segunda metade do século XX
e os seus agentes criaram uma rede de “interesses”, de
subvenções, desenvolveram retóricas que justificam as
suas próprias existências, actuando numa teia intrincada
e de difícil compreensão, ainda assim perceptivelmente
incoerente e incongruente com muitos dos fins que assumem perseguir.
O ESTADO GARANTIA tem na sua origem um contrato entre cidadãos, com um mandato claro: a garantia
da liberdade de escolha e dos direitos que a protegem,
como única forma de maximizar o bem de todos os cidadãos. O tipo de actuação do Estado, o seu nível de acção,
o seu grau de intervenção, obedecerá, em cada momento
histórico, ao cumprimento desse mandato.
....................................................................................................
1 No caso de uma criança, os pais ou quem os substitua legitimamente.
2 Nem afirma a “concepção individualista da verdade e da liberdade” ou “a prioridade absoluta da razão natural como fundamento da verdade, da moralidade e da
própria crença em Deus”. Não nega, portanto, a “revelação sobrenatural que é fonte
de verdades superiores ao homem”. Nem rejeita a“objectividade da verdade que a revelação nos comunica”, sem a qual cairíamos na “relatividade da verdade a que cada
razão individual pode chegar”, confundindo a tolerância em relação às pessoas com
a tolerância em relação à objectividade da verdade. [Ver Cardeal Patriarca de Lisboa,
“A Páscoa da Eucaristia”, Nota Pastoral sobre a Quaresma de 2005].
3 “Milénios de história e de evolução cultural, em que as religiões exerceram um
papel significativo, levaram a humanidade a reconhecer, de forma progressiva, valores universais humanos, que não se impõem à sociedade por serem religiosos, mas
por serem dados adquiridos da evolução cultural, na qual as religiões exerceram a
sua influência específica”, Cardeal Patriarca de Lisboa,“Referendo: Sim ou Não? - Uma
questão de civilização”, Janeiro de 2007
4 Citando Jean Hersch (“Le Droit d’être un homme”, 1968), diremos que «o conceito de direitos do homem... responde a uma necessidade expressa em todas as
culturas e em todas as línguas desde que as sociedades humanas existem; esta necessidade“contrária à natureza”, dado que se opõe à lei natural do reino do mais forte,
exprime de facto a “quinta-essência” da natureza humana. O homem, com efeito,
é dotado da capacidade, e por conseguinte do direito, e por conseguinte do dever,
de fazer de ele mesmo um ser responsável pelas suas decisões e pelos seus actos,
reconhecendo ao mesmo tempo a mesma capacidade, o mesmo direito, o mesmo
dever a qualquer outro ser humano».
5 Note-se que a escolha exerce se com o conhecimento (frequentemente imperfeito) que cada um possui das alternativas existentes em cada momento, constituindo o conjunto destas o que a Ciência Económica designa por “espaço de oportunidades de escolha” ou “espaço de liberdade” de cada um. A eventual discrepância entre
alternativa preferida e“melhor”alternativa para um determinado indivíduo depende
principalmente do grau de informação que o indivíduo possua acerca, por um lado,
de todo o conjunto de acções alternativas efectivamente possíveis (e não apenas de
um subconjunto destas) e, por outro lado, das características de cada uma no que
se refere às suas verdadeiras consequências para si e para os outros. Por isso e por
que não temos outra solução que não seja considerar cada indivíduo como sendo o
melhor juiz, mesmo que falível, do que é melhor para si, a restrição do conhecimento
tem uma importância muito especial na vida dos homens, a ponto de dever ocupar
um lugar de destaque entre as preocupações de qualquer sociedade que perceba ser
a liberdade de escolha a melhor via para o bem de cada um. O que é completamente
ilógico é pretender, contra a sua vontade, retirar a liberdade de escolha aos cidadãos,

com o argumento de que não estão suficientemente bem informados, colocando-os
em situação de servos de quem escolhe por eles.

6 A força dessa evidência está particularmente demonstrada na “Declaração
de Independência das treze Colónias” de 1776, que marcou o nascimento da nação
americana: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among
these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent
of the governed, – That whenever any Form of Government becomes destructive of
these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new
Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in
such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness” The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies, In CONGRESS, July 4, 1776
7 Mais uma vez, este juízo de valor não questiona a existência do bem comum objectivo, conhecido por Deus. Reconheça-se, também, que ao definirmos o bem comum
como função do bem de cada indivíduo e sendo os indivíduos falíveis na avaliação do
seu próprio bem, o impacto no bem comum de diferentes alternativas sofrerá das
mesmas incertezas. Por outras palavras, a operacionalidade do conceito de bem comum tem de ter presente a falibilidade da medição do bem de cada indivíduo.
8 É o clássico problema da regressão ao infinito, celebrizado na primeira prova
da existência de Deus de S. Tomás de Aquino, em Summa Theologica (1266), Part 1,
Q.2, Art.3.
9 O contributo fundamental sobre a impossibilidade da definição da preferência
colectiva na ausência de um consenso sobre as regras de decisão a adoptar nas diferentes situações concretas deve se a Kenneth J. Arrow (1951; rev.ed. 1963), Social Choice
and Individual Values, New York:Wiley
10 É por isso que uma Constituição Política historicamente herdada, em que
uma minoria tenha capacidade de bloquear alterações, acaba por se tornar num
instrumento de tirania dessa minoria sobre a sociedade no seu todo. Claro que alterar uma Constituição contra a vontade de uma minoria, particularmente se esta for
significativa, também é um acto de tirania. A conclusão a reter é a de que as Constituições Políticas devem procurar permanentemente o máximo divisor comum e não
impor o que não for totalmente consensual. Aliás, as Grandes Constituições Políticas
são sempre pequenas. É também esta a explicação para que as situações em que podem ser utilizadas regras de decisão por maioria simples, qualificada, etc. tenham de
estar definidas nas Constituições Políticas e nos Estatutos e nos Códigos das Sociedades Comerciais e das Associações. São as regras das regras, que exigem o consenso
de todos, por mais difícil que seja. Assim, para evitar o bloqueio de todas as decisões, é
habitual considerar que 4/5 ou 2/3 dos votos são suficientes para as decisões sobre as
regras das regras, incluindo as Constituições Políticas, desde que não afecte os direitos fundamentais e os valores civilizacionais na sociedade em questão. Em concreto,
a “vontade da maioria” só representa a “vontade colectiva” quando tiver havido consenso na sociedade de que a decisão em causa pode ser tomada por maioria.
11 Tudo isto não é novo. Está, aliás, em sintonia com as orientações de sempre da
Doutrina Social da Igreja. É bem elucidativa uma curta citação retirada do capítulo
“Promoção do bem-comum” da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, promulgada em 1965: “É necessário, portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas de
que necessita para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário,
casa, direito de escolher livremente o estado de vida e de constituir família, direito à
educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de
agir segundo as normas da própria consciência, direito à protecção da sua vida e à
justa liberdade mesmo em matéria religiosa”.
12 Diversos pontos foram retirados de algumas intervenções proferidas ao longo da
IX Legislatura pela deputada Isilda Pegado ou adaptados do texto “Compromisso Portugal – Uma Iniciativa de Causas”, apresentado em 26 de Abril de 2004, em cuja redacção o
autor participou. A responsabilidade das alterações é exclusivamente do autor.
13 “É penoso dizê-lo, mas sem mais uma revisão constitucional, que institua um
Estado social subsidiário, em vez de um Estado social-burocrático de direcção central,
gratuito e universal, não será fácil a nenhum governo resolver o problema do País”.
Em “O Peso do Estado”, Mário Pinto, PÚBLICO de 3 de Janeiro de 2005
14 Sem esquecer que a transferência de recursos económicos entre os cidadãos
tem efeitos dinâmicos sobre a quantidade, qualidade e tipo dos próprios recursos
económicos que os cidadãos decidem produzir.
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