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0 É comum afirmar-se que qualquer cri-

se traz consigo perigos e oportunida-
des, pelo que é na resposta às crises 

que se revelam as grandes lideranças. Con-
sideramos Grandes, os governantes que con-
seguem conduzir a sociedade por caminhos 
que minimizam os efeitos dos perigos e ma-
ximizam os benefícios das oportunidades. 
Todavia, mais do que revelar a “fibra” dos lí-
deres, as medidas desenhadas e implemen-
tadas para responder às crises mostram a 
natureza e a robustez do sistema social e po-
lítico vigente.

Mediante um problema novo resultante 
da propagação do vírus SARS-CoV-2, os go-
vernos da maioria dos países, incluindo da 
União Europeia, não desenvolveram qual-
quer esforço para desenhar uma resposta 
concertada à pandemia, e fazendo tábua-
-rasa de muitos acordos transnacionais, de-
cidiram quase sempre de um modo isola-
do, usando os prossupostos e linguagem da 
guerra. No entanto, todos, com maior ou 

menor celeridade, decretaram, numa pri-
meira fase, medidas de confinamento a apli-
car a todas as pessoas não envolvidas em 
atividades consideradas essenciais e, dese-
nharam programas para compensar finan-
ceiramente empresas e pessoas pela perda 
de rendimentos, prevendo o uso de dinheiro 
que sabiam não possuir. De facto, na União 
Europeia, os governantes só concertaram as 
suas posições relativamente a dois pontos: 

i) a crise económica de dimensão glo-
bal exige que seja a própria União Euro-
peia a financiar-se nos mercados inter-
nacionais através de títulos de dívida pú-
blica da UE, os quais serão pagos através 
de um mecanismo que não interessa de-
finir agora, pois será problema das gera-
ções futuras; 

ii) a crise de saúde pública só pode-
rá ser resolvida por uma vacina desen-
volvida  obrigatoriamente por entida-
des privadas, e para acelerar o processo, 
os doutos sábios dos nossos governantes 
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selecionaram mesmo algumas organiza-
ções para serem reservatório de avultados 
financiamentos sob a forma de donativos.

Assim, não só os acordos multilaterais 
caíram, como os fluxos de pessoas e merca-
dorias (dois vértices do triângulo que supor-
ta a nossa sociedade global) foram profun-
damente afetados, tendo-se mantido os flu-
xos de informação (o terceiro vértice) com 
elevados níveis de pseudonotícias com obje-
tivo de formatar a consciência coletiva. Es-
tas medidas tiveram um profundo impacto 
na economia e, também, na forma de estar 
e viver das pessoas, com implicações para 
o futuro das democracias. Os cidadãos, mo-
tivados pelo medo de ser infetados, aceita-
ram (e alguns aplaudiram) a suspensão de 
muitos dos direitos e liberdades subjacen-
tes à democracia, incluindo a liberdade de 
movimentação entre países e dentro do país, 
do concelho, da cidade, do bairro e do pré-
dio (um político português no ativo chegou 
a propor o controlo por etnia!). Mais ainda, 
as pessoas aceitaram, não só a vigilância ati-
va por parte das forças de segurança, como 
reclamaram penas pesadas para os que não 
cumprissem, e aplaudiram o desenvolvi-
mento de aplicações capazes de denunciar 
em tempo real a presença num espaço públi-
co de pessoas com teste positivo para SARS-
-CoV-2. Portanto, o cumprimento de uma 
qualquer norma do confinamento tornou-
-se um mal necessário assumido voluntaria-
mente por muitos e difícil de cumprir por 
muitos outros, incluindo por aqueles que 

mesmo ilegalmente têm que se movimentar/
trabalhar para levar o “pão” à boca da sua 
família. A consistência social catalisada pe-
los “fazedores de opinião” e meios de comu-
nicação social que em muitos casos eleva-
ram a vigilância ativa a um nível que trans-
forma o denunciante do incumprimento em 
quase-herói, fraturou-se ainda mais e todos 
os motivos se tornaram adequados para ma-
nifestações. 

Um ano após a chega-
da do vírus da Covid-19, os 
70 milhões de pessoas infe-
tadas no mundo e a mor-
te de, pelo menos, 1,6 mi-
lhões de pessoas tornam 
evidente que as medi-
das implementadas para 
proteger a saúde-pú-
blica não contiveram a 
propagação do vírus. A 
análise dos dados mos-
tra que o seu ritmo de 
propagação continua a 
crescer a nível global. 
Medidas que também 
não conseguiram ga-
rantir a sustentabili-
dade económica da 
sociedade. Assim, 
os vários governos, 
sempre voluntario-
sos, e de um modo 
independente, vão 
anunciando “mil 
e uma” medidas 

“Os cidadãos, motivados 
pelo medo de ser infetados, 

aceitaram (e alguns 
aplaudiram) a suspensão 
de muitos dos direitos e 

liberdades subjacentes à 
democracia”



38Temas
Atuais

EN
SI

N
O

 S
U

PE
RI

O
R 

  
 ju

l/a
go

/s
et

 e
 o

ut
/n

ov
/d

ez
 2

02
0

para relançar a economia, decretando uma 
retoma gradual e intermitente das atividades 
económicas, mantendo sempre restrições ao 
direito e liberdade das pessoas com níveis de 
severidade variável entre países e, dentro de 
um mesmo país, entre regiões.

Desta forma, o problema de saúde pública 
subjacente ao SARS-CoV-2 entrelaça-se com o 
declínio económico global e com todos os ou-
tros problemas que já afligiam a humanida-
de, criando um “problema bomba” com um 
poder destruidor que vai muito além da nos-
sa capacidade de previsão. Hoje é eviden-
te para todos nós que os “subsídios” atribuí-
dos aos setores/pessoas mais afetados/neces-
sitados são demasiado curtos para as neces-
sidades daqueles que os recebem e demasia-
do pesados para a sociedade que os suporta.

A uma democracia exige-se sempre que 
as medidas sejam orientadas pelo bem-co-
mum, portanto todos nós nos devemos in-
terrogar: serão as medidas que as lideran-
ças das nossas democracias desenharam e 
que estão a desenhar para responder à pan-
demia Covid-19/declínio económico as mais 
adequadas para minimizar os perigos e po-
tenciar as oportunidades que maximizam os 
benefícios para o bem-comum? 

Dado que é difícil avaliar os estragos pro-
vocados por um furacão quando se está no 

“serão as medidas 
que as lideranças das 
nossas democracias 

desenharam e que estão a 
desenhar para responder 

à pandemia Covid-19/
declínio económico as mais 
adequadas para minimizar 

os perigos e potenciar 
as oportunidades que 

maximizam os benefícios 
para o bem-comum?”
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seu vórtice, então o mais aconselhável é 
aplicar o princípio da precaução que emer-
ge da análise cuidadosa e distanciada do que 
aconteceu nas várias crises que tivemos nas 
últimas décadas. 

De facto, temos saído de cada uma dessas 
crises com uma maior desigualdade social, 
uma classe média de menor dimensão, um 
fosso entre pobres e ricos mais alargado e, 
com a liberdade das decisões futuras hipote-
cada ao “papão” de uma dívida pública de di-
mensão astronómica e em expansão, e mar-
cada por níveis de depressão da população 
nunca antes vistos. Assim, o princípio da pre-
caução alerta-nos para o facto de inúmeras 
vezes, as decisões dos governantes das nossas 
democracias sacrificarem o bem-comum aos 
interesses de pequenos grupos, proporcio-
nando-lhes a possibilidade de acumularem 
poder e riqueza enquanto a maioria da socie-
dade empobrece e se afunda em depressão.

Neste quadro, a melhor forma de prever 
a justiça social das medidas implementadas 
e anunciadas é analisar o seu impacto:

i) nos grupos mais frágeis da socie-
dade (incluindo sem-abrigo, trabalhado-
res informais que em Portugal e na EU 

representam cerca de 20% da economia, 
trabalhadores com contratos precários, 
idosos e doentes), por serem os que têm 
menor capacidade de influenciar as deci-
sões do governo; 

ii) no Ensino Superior e Ciência, por 
ser o setor que fabrica a “massa” que vai 
moldar o leque de oportunidades no cur-
to- e no longo-prazo.

 
Os efeitos sobre os grupos mais frágeis 

da sociedade portuguesa não deixam ante-
ver nada de bom para o nosso futuro comum. 
O número de sem-abrigo aumentou e o nú-
mero de pessoas que procura as instituições 
de solidariedade para ter acesso a alimentos/

Os efeitos sobre os grupos 
mais frágeis da sociedade 

portuguesa não deixam 
antever nada de bom para 

o nosso futuro comum. 
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refeições está a aumentar de um modo mui-
to significativo; aos idosos em lares proibi-
mos as visitas mas deixámos entrar o vírus, 
aos doentes não Covid-19 adiámos consultas, 
tratamentos, cirurgias e quando hospitaliza-
dos negámos-lhes o prazer da visita dos seus 
familiares, mas não impedimos que o vírus 
entrasse, porque também não conseguimos 
proteger os profissionais de saúde no exercí-
cio da sua atividade.

Relativamente ao Ensino Superior e 
Ciência, todos reconhecem que os docentes 
do ensino superior e os investigadores rapi-
damente se destacaram pelas suas ações no 
combate à pandemia. Adicionalmente, toda 
a sociedade reconhece que a solução para 
combater de modo eficaz a pandemia só 
pode vir da Ciência. Todavia, o Ensino Su-
perior e Ciência é dos poucos setores que 
não foi contemplado no orçamento retifica-
tivo de 2020 e, o orçamento de 2021 mantém 
o Ensino Superior e Ciência com um nível 
de subfinanciado que irá aumentar a preca-
riedade laboral, a desigualdade e agravar a 
não democraticidade das instituições. Ao ní-
vel da Ciência, a FCT, viciada num modelo de 
financiamento competitivo e destruidor dos 
sistemas cooperativos, abriu dois concursos 
para a investigação relacionado com a Co-
vid-19 que envergonham os investigadores 
e a democracia não só pelos pequenos mon-
tantes atribuídos, mas também por ter per-
mitido que alguns dos que se candidataram 
a financiamento fossem avaliadores! No 
concurso de 2020, para projetos em todos os 
domínios científicos, as taxas de aprovação 

foram as mais baixas da história da FCT, e 
as do concurso Emprego Científico indivi-
dual, mais uma vez, não ultrapassaram os 
8%. Mais ainda, a transparência do proces-
so de avaliação de todos estes concursos é 
objeto de forte contestação, sugerindo que a 
FCT pode estar a patrocinar uma agenda de 
política científica escondida e não escrutina-
da, sacrificando o bem-comum a interesses 
particulares.

Este problema não é exclusivo de Por-
tugal, pois na Europa e nos restantes paí-
ses do mundo são muitos os sinais de que 
os governantes usam o financiamento pú-
blico para suportar programas que compro-
metem cada vez mais o ensino superior e a 
ciência com interesses particulares, catali-
sando a formação de novas lideranças mun-
diais num patamar acima dos países. Assim, 
para que os nossos filhos possam ter possi-
bilidade de contribuir para as decisões do 
seu futuro comum, nós temos que defender 
a democracia o que requer não apenas vo-
tar, mas também escrutinar as decisões dos 
atuais governantes. 

“os governantes usam o 
financiamento público para 

suportar programas que 
comprometem cada vez 
mais o ensino superior e 
a ciência com interesses 

particulares”


