debate

Estado e Sociedade
Estado Arbitrário ou
Estado Subsidiário?

tado”, o prestigiado politólogo,
Prof. João Cardoso Rosas, por
quem temos a maior consideração, criticou as queixas que
várias entidades têm apresentado contra a concorrência
desleal do Estado na prestação
de serviços à comunidade. E
Neste artigo, critica-se a tese de que o Estado Social,
punha assim a questão: «Todas
que tem como ideia matriz garantir a satisfação de
essas entidades fornecem serviços que são também fornecidos
direitos sociais, pode arbitrariamente, para esse efeito,
pelo Estado a um preço mais
monopolizar o financiamento público e a produção
baixo, ou mesmo gratuitamenmaterial das prestações de serviços públicos de bem-estar,
te. Assim sendo, torna-se difíimpondo aos consumidores as suas prestações gratuitas
cil competir com os serviços
estatais. Mas será que estamos
ou quase-gratuitas e fazendo assim uma concorrência
verdadeiramente na presença
desleal às instituições privadas concorrentes.
de fenómenos de concorrência desleal?». Depois de (sem
razão) invocar a analogia da
prestação do serviço da segurança pública de bens e pessoas
— para o qual (diz o Autor) «o
Estado criou, entre outras coipor Mário Pinto
sas, organismos de polícia», não
Professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.
obstante permitindo a «existênPresidente do Conselho Editorial da Nova Cidadania
cia de empresas privadas de segurança», mas não se imaginando que «estas empresas passam
a protestar contra as polícias,
acusando-as de concorrência
desleal»1 —, o Prof. João Cardoso Rosas concluiu com a seguinsta crítica baseia-se no fundamento de
te tese: «Todas as comunidades políticas decidem, através
que, antes de tudo, o Estado está obrido debate interno e do processo político, quais devem ser
gado a respeitar e garantir as liberdades
os aspectos da provisão estatal, ou seja, aquilo de que o Esfundamentais: como por exemplo as litado deve necessariamente prover todos os cidadãos. Isso
berdades de escolha por parte dos conpode incluir a segurança, a informação, o ensino, a saúde e
sumidores e as liberdades de iniciativa
muitas outras coisas. Mas a questão de saber quais os bens
por parte dos prestadores, visto que, tanou serviços que devem fazer parte da provisão colectiva é
to uns como outros, exercitam dessa masempre de natureza política e nada tem a ver com concorneira direitos individuais fundamentais de liberdade, a cujo
rência desleal».2
respeito e garantia o Estado está primacialmente vinculado
pela Constituição Portuguesa. Esta interpretação constitucio2. Embora num pequeno artigo de jornal seja impossível
nal, que toma os direitos a sério («taking rights seriously»),
focar todos os aspectos de uma questão tão complexa quanestá de acordo com a doutrina actual do «Estado Constituto esta, não se pode — num Estado de Direito Democrático,
cional», que é defendida no plano internacional. E está por
como Portugal é — apresentar, hoje, uma tese acerca dos
exemplo claramente acolhida na legislação portuguesa em vipoderes de o Estado prestar serviços à comunidade, e acergor para o Serviço Nacional de Educação Escolar.
ca da questão da concorrência, assim em termos que defendem o arbítrio do Governo da maioria contra a garantia dos
1. Num artigo publicado na imprensa (jornal “i”,
direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Afirmar
14/01/2010), com o título “A concorrência desleal do Esque a questão do fornecimento de bens ou serviços pelo

E

8 Nova cidadania o u t u b r o | d e z e m b r o 2 0 1 0

08 13 Debate.indd 8

9/30/10 6:21:16 PM

Estado «é sempre de natureza política e nada tem a ver com
a concorrência desleal» pode levar o leitor a pensar que —
sendo a concorrência desleal essencialmente uma ofensa de
direitos fundamentais de liberdade — o Estado pode sempre
politicamente decidir fornecer o que quiser, e como quiser,
entrando no colectivismo e, no limite, indo até ao totalitarismo. Na verdade, a formulação em apreço não adverte algo
que é fundamental no Estado de Direito Democrático e Social, ou seja: que o sentido teleológico das funções estaduais
é, primacialmente, garantir as liberdades individuais; e que
é ainda como garantia fáctica a estas liberdades (portanto
não autonomamente, mas
sim como meio prático desta garantia), que o Estado
deve relativamente promover a satisfação de direitos
sociais, através de sistemas
de prestações sociais.

«força jurídica», o famoso art. 18º determina: [1] «Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades
e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas»)3. [2] «A lei só pode restringir
os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente
previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se
ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos».
Portanto (insista-se), o exercício das funções do Estado
não está absolutamente na alçada arbitrária da decisão política das maiorias, pela simples razão de que, por imposição
constitucional, tem de respeitar e garantir os direitos
e liberdades fundamentais.
E ainda mesmo ao realizar
as prestações destinadas à
efectivação dos direitos sociais, o Estado actua como
garantidor das liberdades
fundamentais, uma vez que
as prestações correspondentes aos direitos sociais
são condições fácticas das
liberdades fundamentais.
Em suma, o Estado tem
sempre de respeitar os «direitos, liberdades e garantias» dos cidadãos — o que
conduz ao princípio geral da
subsidiariedade do Estado
e, mais especificamente, ao
princípio da proporcionalio exercício das funções do Estado
dade. É isto o que se defende
não está absolutamente na alçada actualmente como essencial
arbitrária da decisão política das
na já referida concepção do
«Estado
Constitucional»,
maiorias, pela simples razão de
mediatizada pela popularique, por imposição constitucional,
zada expressão «taking ritem de respeitar e garantir os
ghts seriously»4.

3. Esta doutrina pode
muito facilmente ser reconhecida na nossa Constituição, quando (no art. 9º)
conceitua e ordena as «tarefas fundamentais do Estado». A al. b), logo depois da
garantia da independência
nacional (que é a expressão
da soberania do Povo), diz
que é tarefa fundamental do
Estado «garantir os direitos e
liberdades fundamentais e o
respeito pelos princípios do
Estado de direito democrático». A esta garantia segue-se
uma outra tarefa atribuída
ao Estado: a defesa da democracia política e participativa, que se analisa ainda
direitos e liberdades fundamentais
na garantia de liberdades
individuais fundamentais. E
4. É contudo possível
só depois (na al. d), usando
que, no plano das polítio verbo promover, e não o
cas públicas, se levantem
verbo garantir, se diz que é
conflitos entre direitos de
tarefa do Estado promover o bem-estar e a qualidade de vida
liberdade e a concreta satisfação dos direitos sociais, e tido povo e a efectivação dos direitos sociais.
picamente uma inegável concorrência entre o Estado e os
Não se trata de fazer uma interpretação literal ou fundaprivados, quanto à realização das prestações satisfatórias
mentalista do texto constitucional, mas sim de reconhecer,
dos direitos sociais: prestações que o Estado efectiva cumnos termos nele usados, a boa doutrina moderna do «Estado
prindo relativamente uma obrigação e os privados cumprem
Constitucional», que afirma a prioridade dos «direitos, liexercendo absolutamente direitos individuais fundamenberdades e garantias», em absoluto e relativamente aos chatais de liberdade e iniciativa. Em princípio, estes conflitos
mados direitos sociais, ou direitos a prestações — os quais
têm de ser resolvidos com a prevalência óbvia dos direitos
têm a função (instrumental) de criar condições fácticas de
fundamentais de liberdade sobre as soluções práticas e adigualdade de oportunidades para, precisamente, o exercíministrativas dos sistemas prestativos. Seria contra o Estacio das liberdades fundamentais dos cidadãos.
do de Direito Democrático sustentar que nunca há conflito
A Constituição Portuguesa é claríssima em declarar que
juridicamente relevante porque o Estado nunca concorre
«Portugal é um Estado de Direito Democrático, baseado [...]
deslealmente contra os privados. Sucede, até, que a nossa
no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liConstituição enuncia, de entre os direitos sociais, alguns
berdades fundamentais...» (art. 2º). E depois, sob a rubrica
casos significativos em que expressamente coloca a satisfaw w w . n o va c i d a d a n i a . p t
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ensaio
ção desses direitos a cargo «da sociedade e do Estado», não
apenas do Estado. Por exemplo: «A família, como elemento
fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do Estado...» (art. 66º). Outro exemplo: «Os pais e
as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado...»
(art. 68º). E ainda: «as crianças têm direito à protecção da
sociedade e do Estado...» (art. 69º). Mais claro é ainda o
caso da educação, em que a Constituição confere aos pais
um papel prioritário e impõe ao Estado um dever expresso
de cooperar com os pais na educação dos filhos (arts. 67º,
68º) — além disso conferindo ao Estado uma capitis diminutio, proibindo-lhe o papel de Estado-educador: «o Estado
não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas
ou religiosas (nº 2, art. 43º).

5. Questão específica importante, com consequências
óbvias para o nosso problema, é a da natureza dos bens
ou prestações (em sentido estrito) que são objecto dos direitos sociais. Robert Alexy, um dos mais célebres juristas
alemães, especialista de projecção internacional na teoria
dos direitos fundamentais, define assim claramente: «Os direitos a prestações em sentido estrito [direitos sociais] são
direitos do indivíduo perante o Estado a algo que — se o indivíduo possuísse meios financeiros suficientes e se encontrasse no mercado uma oferta suficiente — poderia obtê-lo
também de particulares»5. Esta definição de Alexy caracteriza bem a natureza das prestações típicas correspondentes
aos direitos sociais que o «Estado Social» satisfaz (subsídios
financeiros, bens materiais, serviços), por contraposição
às prestações ou desempenhos que consistem em actos de
soberania, ou de poder público, como a produção de leis,
a sua execução através de sentenças judiciais ou de actos
administrativos, a aplicação de penas e outras sanções jurídicas, a produção de regulamentos e de organizações administrativas públicas, a produção de mecanismos ou recursos
procedimentais com eficácia de direito público, etc. — que
não podem obter-se no mercado e só podem ser fornecidas
pelo Estado por implicarem o exercício do poder soberano,
ou do poder público sobre os cidadãos, que é monopólio do
Estado. Com esta distinção, evidencia-se com toda a clareza
que, se o Estado tem o monopólio natural do poder público,
indispensável para exercer os seus poderes e funções de soberania se necessário com recurso à coerção sobre os cidadãos, contudo não tem nenhum monopólio natural quanto
à produção material dos bens ou serviços que satisfazem
os direitos sociais. E se não tem monopólio natural, nem
político nem factual, não se justifica nenhum monopólio de
facto compressor dos direitos dos cidadãos.6
6. A verdade é que, quando o «Estado
Social» do século XX chegou ao terreno
das prestações sociais, já lá encontrou
a sociedade civil, que desde há milénios
fazia isso mesmo, com as deficiências e
as limitações de um sistema espontâneo
e privado — mas nem por isso menos
jurídico, porque expressão de exercício
de liberdades fundamentais que hoje
são reconhecidas como inatas. Como se

sabe, sobretudo pela sociologia moderna, o Estado justifica-se
e caracteriza-se pelo monopólio do uso legítimo da violência.
O monopólio da violência legal justifica-se porque é indispensável para manter a segurança externa e a justa ordem pública interna dos «direitos, liberdades e garantias» fundamentais
dos cidadãos. Mas não se justifica nem legitima para outras
actividades quando substitutivas da vida social espontânea,
moral e juridicamente legítima. Assim, o Estado não está na
função de bem-estar como está nas duas clássicas funções:
[1] de segurança externa («defesa nacional») e [2] de ordem
interna («Governo» e «Justiça e Segurança Pública») — para
desempenho das quais, aqui sim, é racionalmente necessário
poder recorrer à violência legal. E se, na função de prestador
de bem-estar, não entra com o exercício da violência legal do
«poder de imperium», do «poder público», então, em princípio, o Estado prestador só pode actuar em concorrência com
a sociedade civil, portanto sem privilégio que justifique uma
desleal e injusta concorrência: desleal, quando monopoliza o
financiamento público; injusta, porque os meios de financiamento são fiscalmente extorquidos pelo Estado precisamente
à sociedade civil. É claro que não se pode encontrar nesta limitação nenhuma racional limitação operativa para o Estado
de bem-estar; apenas lhe está vedado o monopólio prestativo
meramente político.

7. Com base nesta doutrina, é forçoso admitir, por conceito, que as prestações materiais dos privados podem (tanto
como as estaduais) realmente satisfazer os direitos sociais,
portanto em sistema de mercado — sem prejuízo da subsidiação pública, obviamente. Neste sentido, é lapidar a formulação de Julian Le Grand, conhecido professor de «social
policy» na London School of Economics, que foi conselheiro
de Blair, sobre o conceito de quase-mercado:
«A quasi-market is like a market in the sense that there are independet providers competing for custom within it. But it differs
from a normal market in at least one key way. This is that users do
not come to a quasi-market with their own resources to purchase
goods and services, as with a normal market. Instead the services are paid for by the state, but with the money following users’
choices throught the form of a voucher, an earmarked budget or a
funding formula. The quasi-market is thus a fundamentallly egalitarian device, enabling public services to be delivered in such
a way as to avoid most of the inequalities that arise in normal
markets from differences in people’s purchaising power»7.

8. Contra isto, é surpreendente o sentido das recentes
reformas governamentais do «Estado Social», no nosso País,
que praticamente se resumem em reduzir os benefícios aos

as prestações materiais dos privados
podem (tanto como as estaduais)
realmente satisfazer os direitos sociais,
portanto em sistema de mercado — sem
prejuízo da subsidiação pública
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9. Exemplo eloquente e representativo da posição que defende o monopólio estatal com insulto à liberdade de escolha
dos utentes e à iniciativa privada dos concorrentes, foi a declaração de José Sócrates, ao tempo em exercício de funções
de Primeiro Ministro, debatendo na televisão durante a campanha eleitoral das legislativas de
2009, na qualidade de Secretário
Geral do Partido Socialista. Perante a defesa da liberdade de escola,
apresentada por Paulo Portas, a
jornalista da TVI que moderava o
debate interveio então para perguntar directamente a José Sócrates se o PS defendia essa proposta da liberdade de escolha da
escola. José Sócrates respondeu:
«não, não defende, nem aceita, e

Fica à vista em que consiste o
avanço do «Estado Social»: não
é no avanço das prestações; é
no avanço da estatização.

cidadãos. Por exemplo: na Segurança
Social, com redução de pensões e subsídios; no Serviço Nacional de Saúde,
com reduções nas comparticipações
nos medicamentos; não esquecendo
o que foi a redução dos benefícios na
educação escolar, com a reforma de
Bolonha, que retirou substancialmente do regime favorável das propinas das
licenciaturas quase metade dos anos
das antigas licenciaturas, ao passarem
para os mestrados. Todos estes cortes,
e outros, incidindo naquilo que é o essencial do «Estado Social», ou seja, nos benefícios sociais,
foram executados alegadamente em nome da viabilização
financeira do Estado Social — portanto, em sua defesa. Porém, nem uma só medida merece destaque como redução
do estatismo burocrático e gastador descontrolado, como
desmonopolização racionalizadora das grandes máquinas
estatais do «Estado Social».
Pior ainda. Se (mesmo sem pôr em causa a garantia dos
benefícios nem a sua dimensão) alguma medida é proposta
em favor da liberdade de escolha dos utentes ou da igualdade na oferta dos concorrentes privados — e portanto no
sentido da desmonopolização e de uma concorrência mais
racional e leal — logo os defensores dos monopólios públicos gritam que está em causa o «Estado Social». A ponto
de acusarem (e até insultarem com juízo de intenções) as
iniciativas reformistas, por pretenderem o «recuo do Estado
Social». Quer dizer: reduzir as prestações não é fazer recuar
o «Estado Social»; mas reduzir o monopólio estatal, isso é
fazer recuar o «Estado Social». Fica à vista em que consiste
o avanço do «Estado Social»: não é no avanço das prestações; é no avanço da estatização.

eu lutarei contra ela, porque isso significa desviar recursos
que devem ser investidos na escola pública para financiar o
privado. É isto o que a direita quer». E mais adiante voltou ao
ponto, acrescentando: «Mas deixemos a demagogia da liberdade de escolha [da escola], porque isso é pura demagogia,
e é uma forma aliás de tirar dinheiro ao Estado, que deve
investir na escola pública, para financiar o privado».
Tais declarações, que incluem um juízo de intenções inaceitável, tornam-se ainda mais escandalosas quando se tem
presente que vêm de um Primeiro Ministro que jurou defender a legalidade e assim ataca as leis em vigor, as quais garantem inequivocamente que, no rigoroso desenvolvimento
da Constituição, o Estado está obrigado a não discriminar
as escolas privadas perante as escolas públicas, designadamente quanto ao financiamento público.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, que é a lei matricial de
todo o sistema de ensino, diz expressamente, em desenvolvimento da Constituição, que «É reconhecido o valor do ensino
particular e cooperativo, como uma expressão concreta da liberdade de aprender e ensinar e do direito da família a orientar
a educação dos filhos» (art. 54º) — portanto, o ensino privado
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debate
é de interesse público, porque são de interesse público todas as
liberdades individuais fundamentais. Por sua vez, a Lei de Bases
do Ensino Particular e Cooperativo diz que «Ao Estado incumbe
criar condições que possibilitem o acesso de todos à educação e
à cultura e que permitam igualdade de oportunidades no exercício da livre escolha entre pluralidade de opções de vias educativas e de condições de ensino» (art. 1º). E ainda: «(2) ... são designadamente atribuições do Estado: […] conceder subsídios e
celebrar contratos para o funcionamento de escolas particulares
e cooperativas, de forma a garantir progressivamente a igualdade de condições de frequência com o ensino público nos níveis
gratuitos e a atenuar as desigualdades nos níveis não gratuitos
(art. 6º). Finalmente, a lei da gratuitidade do ensino obrigatório
(DL nº 35/90) diz expressamente que se aplica às escolas públicas e às escolas privadas; e impõe ao Estado a obrigação de
progressivamente implementar a respectiva igualdade8.

dos monopólios estatais, e críticos da iniciativa privada (mesmo
quando está legalmente reconhecida como de interesse público), que é legítima a dúvida sobre se verdadeiramente são estatistas porque são sociais ou se são sociais porque são estatistas.
Evidentemente, não é possível defender um «Estado Social»
como arquipélago colectivista no mar do Estado de Direito Democrático. A síntese coerente poderá ser um Estado de Direito
Democrático e Social — em que «o social» não contradiz nem
mesmo excepciona «o liberal-democrático», mas antes harmoniosamente o serve, servindo a ideia da igualdade de oportunidades porque apenas gerador de condições fácticas das liberdades individuais. E isto só será possível num «Estado Social» que
respeite o princípio da subsidiariedade.

11. O princípio da subsidiariedade encontra-se recorrentemente, sob diversas formulações, em muitos pensadores

Evidentemente,
não é possível
defender
um «Estado
Social» como
arquipélago
colectivista no
mar do Estado
de Direito
Democrático

10. É inquestionável que, durante milénios, existiram sociedades sem Estado — e ainda hoje
existem sociedades sem Estado,
que são chamadas sociedades
primitivas. É inquestionável que,
desde há cerca de meio milénio, o Estado moderno constitui
a forma específica, embora com grandes variações, da organização política das sociedades humanas avançadas. Mas também está adquirido, sobretudo à luz da experiência histórica
do século XX, que sempre que o Estado moderno absorveu ou
incluiu excessivamente a regulação e o protagonismo da vida
social, a isso chamou-se totalitarismo, hoje rejeitado pela ideia
triunfante e consensual do Estado de Direito Democrático. Não
raro, entre nós fala-se mais de «Estado Social» do que de Estado
de Direito Democrático. Neste desequilíbrio pode conter-se um
perigoso ideologismo. Sem dúvida, a ideia do «Estado Social»
recebe hoje um largo consenso partidário9. Mas a verdade é
que o seu conceito é fortemente ambíguo. Ele tem duas versões
ideológicas principais, e uma delas, a colectivista, é liberticida.
Não assim quando se mantém firme e inequívoco o Estado de
Direito Democrático. Mas o que é mais surpreendente na versão
das nossas sociedades liberais-sociais (baseadas na recusa do
colectivismo e na justiça às liberdades individuais), é a presença
de partidários de um «Estado Social» de tal modo defensores

e de diversos quadrantes: vem desde Aristóteles, encontrase no pensamento antigo e medieval, está ínsito no melhor
pensamento liberal e tornou-se fulcral no pensamento democrata-cristão e social-democrata liberal com influência
marcante nos modelos de bem-estar das democracias do
centro ocidental europeu, como a Alemanha, a Holanda
e a Bélgica, onde não prevalece a ansiedade jacobina dos
monopólios estatais típica dos países do sul. Por exemplo,
Lincoln deixou esta formulação: «o fim legítimo do governo é fazer pela sociedade aquilo de que esta necessita, mas
que ela não pode, de forma alguma, realizar; ou não pode
realizar bem através das suas capacidades diferentes e individuais. Em tudo aquilo que as pessoas possam realizar
bem, elas próprias e individualmente, o governo não se deve
ingerir»10. Esta definição de Lincoln inclui expressamente
os dois sentidos do conceito, o positivo e o negativo, ambos
exigidos pela ideia da subsidiariedade: no sentido positivo,
ou de intervenção, a exigência de acção supletiva do governo: «fazer pela sociedade o que esta necessita»; e no sentido
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O princípio da subsidiariedade
encontra-se recorrentemente, sob
diversas formulações, em muitos
pensadores e de diversos quadrantes

negativo, a exigência de abstenção:
«o governo não se deve ingerir» «em
tudo o que as pessoas possam realizar tão bem elas próprias». ::

5

Robert Alex, Teoría de los derechos fundamentales,

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, 482
(tradução espanhola do original alemão).
6

A propósito, sobre os teoremas fundamentais da Eco-

nomia de Bem-estar, cfr. a exposição luminosa de J. Albano Santos, ob. cit.

NOTAS
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A escolha deste exemplo não é feliz, porque no caso não há analogia nem, por

7

Julian Le Grand, The other invisible hand. Delivering public services throught

isso mesmo, invocação de concorrência desleal. É que a «segurança pública» é

choice and competition, Princeton University Press, 2007, p. 41.

monopólio soberano do Estado, que aliás não pode fazer «segurança privada»

8

contra a privacidade dos próprios privados. A diferença é óbvia e tem que ver

tos fundamentais de educação, Universidade Católica Editora, 2008.

com a «função pública» e a legitimidade do recurso à «força pública».

9

2

Tomamos a formulação da tese do Prof. Cardoso Rosas como referida à questão

vação teórica, filosófica e política, a justificação dos direitos sociais, e por conse-

da provisão pública, de bens — para uma douta e clara exposição sobre esta ma-

quência do Estado Social — argumentos que os defensores primários do Estado

téria, v. J. Albano Santos, Economia Pública, Instituto Superior de Ciências Sociais

Social mais insultam do que criticam. No caso português, os direitos sociais estão

e Políticas, Lisboa, 2010, maxime pp. 82ss.

claramente inscritos na Constituição — o que não obsta a que se possam pôr doutri-

3

Na Constituição Portuguesa, depois de uma breve introdução dedicada aos

nalmente em causa, no livre debate sobre o Estado Social, cuja crise é irrecusável.

«Princípios Fundamentais» (que abre com a declaração de que «Portugal é uma

A questão da natureza de verdadeiros direitos, para os chamados direitos sociais,

República soberana, baseada na dignidade humana [e] um Estado de direito de-

é muito problemática, porque (prescindindo de outras considerações) o seu objec-

mocrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organiza-

to é (em princípio) constitucionalmente indeterminado e só pode ser determinado

ção política democráticas e no respeito e na garantia de efectivação dos direitos

por leis ordinárias; determinação esta que, por sua vez, é afectada por condições

e liberdades fundamentais»), a Parte I é dedicada aos «Direitos e deveres funda-

de objectiva escassez material, fora do controlo do próprio poder político — o que

mentais». A Parte II é sobre a «Organização económica» (a qual ainda é radical-

impossibilita superar a indeterminação. Por exemplo, o direito ao trabalho, como

mente exercício de direitos e liberdades). E só depois é que vem a Parte III, com

direito a um emprego, está sempre para além do poder político, a menos que o

a «Organização do poder político». Esta ordem foi intencionalmente deliberada

Estado decidisse ele próprio empregar toda a gente — o que seria um absurdo em

na Assembleia Constituinte, e não sem opiniões partidárias em contrário (cfr.

economia de mercado e uma falência em economia de Estado, quando a verdade

Actas da Assembleia Constituinte). A Constituição atribui ao Estado a tarefa de

é que o direito ao emprego é um direito económico. Cfr., sobre este assunto, por

«promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo»; mas guarda-se de falar

todos, Vieira de Andrade, Os direitos constitucionais na Constituição Portuguesa

em Estado Social, por boas razões, visto que esta é uma expressão ambígua.

de 1976, Almedina, Coimbra, 3ª edição, 2007. Quando entre nós se discute a funda-

4

mentação dos direitos sociais, é impossível não citar a obra de referência de João

Por todos, cfr. Ronald Dworkin, Taking rights seriously, Harvard University

Sobre este assunto, permitimo-nos reenviar para o nosso livro, Sobre os direiDeve registar-se que os neoliberais contestam com argumentos de grande ele-

Press, 1977; Robert Alexy, Theorie der Grundrecht, Suhrkamp-Verlag, 1986;

Carlos Espada, Direitos sociais de cidadania, Imprensa Nacional, Lisboa, 1997.

Robert Alexy, Derechos sociales y ponderación, Fundación Coloquio Jurídico

10

Europeo, Madrid, 2007.

2002, p. 148, nota 93.

Apud Fernández e Nordmann, O direito de escolher a escola, AEEP, Lisboa,
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