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A reflexão em torno do «bem comum» ganha particular

relevância em momentos de crise e transição. Não só porque o

risco de desestruturação das instituições se associa à incerteza

relativamente ao que elas poderão ser no futuro, mas também

porque os valores que a noção  de «bem comum» evoca são

testados com particular intensidade em momentos de mudança.

Em Portugal, todas estas questões ganham acuidade e encontram

um contexto de debate e de verificação relevante e diversificado,

como se constata pela própria diversidade dos textos publicados

neste livro. Com esta obra os autores pretendem dar um

contributo para este debate, simultaneamente disciplinar e

contextualizado, situando o «bem comum» perante distintas

questões que confrontam actualmente as sociedades contempo -

râneas: a água, o ambiente, a informação, o genoma, o território. 
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Uma reflexão contemporânea acerca
do bem comum 

A reflexão em torno do «bem comum» ganha particular relevância
em momentos de crise e transição. Não só porque o risco de desestrutu-
ração das instituições existentes se associa à incerteza relativamente ao
que poderão ser as instituições do futuro, mas também porque os valores
e as questões que esta noção evoca e faz veicular são testados com parti-
cular energia em momentos de mudança. Neste sentido, a reflexão que
agora se propõe e que foi inspirada num conjunto de seminários que de-
correram no ICS ao longo de um ano, ganha pertinência pelo momento,
mas pretende igualmente constituir-se como um contributo situado para
uma discussão que vem sendo desenvolvida ao longo de séculos.

Sendo diversas as perspectivas sobre a questão do «bem comum» ao
longo dos tempos, uma das primeiras e ainda hoje mais relevantes for-
mulações é atribuída à tradição aristotélica-tomista. Para Aristóteles a
«vida boa» e as «boas acções» seriam o objecto da comunidade política,
não apenas a vivência comum: o «bem comum» depende da «virtude» e
não da capacidade de criar uma comunidade de subsistência ou interesses
(Aristóteles 1998). Retomando a visão aristotélica quinze séculos mais
tarde, São Tomás de Aquino acrescentaria que o bem comum adquire o
seu sentido nas práticas de governação – governar é direccionar as coisas go-
vernadas a um fim, que consiste em algum bem (Aquinas 1922) –, o que im-
plica uma discussão dos fins, mas também dos meios. No entanto, São
Tomás de Aquino remete para uma fundamentação metafísica de inspi-
ração cristã do «bem comum» – a pessoa humana é ordenada directamente a
Deus como seu fim último – que precede, na sua perspectiva, qualquer con-
cepção de filosofia social.  

Influenciando a discussão em torno do «bem comum» praticamente
até hoje, a tradição aristotélica-tomista perdeu importância com a emer-
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gência do individualismo nas sociedades ocidentais do século XIX, a que
se seguiram reações de natureza totalitarista ou exclusivamente comuni-
tária já em pleno século XX. Compreende-se assim a tentativa de desen-
volvimento de um conceito de pessoa humana integrada em sociedade
como resposta às visões, mutuamente exclusivas, subjacentes às ideias de
um estado totalitário ou da soberania do indivíduo. Ou, por outras pa-
lavras, a tentativa de superação da dicotomia inerente à discussão em
torno do bem comum – a sociedade existe para cada um de nós, ou cada um
de nós existe para a sociedade – através de uma visão personalista. 

As tentativas de superação desta dicotomia observadas desde finais
do século XIX, diz-nos Jacques Maritain, assumiram uma natureza parti-
cularmente doutrinária e inclinaram-se ora para sistemas ditatoriais ora
para sistemas anarquistas. Na sua obra A Pessoa e o Bem Comum, publicada
em 1947, aquele autor apresentou em alternativa uma revisão do perso-
nalismo em São Tomás de Aquino assente na tentativa de separar uma
filosofia social focada na dignidade humana relativamente a qualquer fi-
losofia social centrada na primazia do indivíduo ou do bem privado. Esta
visão terá influenciado a definição de bem comum enunciada mais tarde,
no âmbito do Concílio Vaticano II, como o «conjunto de condições da
vida social que permitem, tanto aos grupos, como a cada um dos seus
membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição» (Concílio
Vaticano II 1965), associada às concepções de «solidariedade» e de «sub-
sidiariedade». 

É igualmente na década de 1940 que se assiste ao retomar da discussão
acerca dos direitos humanos fundamentais e ao papel do Estado como
instituição de garantia do bem comum. O projeto de reconstrução da
Europa no pós-II Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações
Unidas em 1945 e a adopção da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos em 1948 representam, para além das motivações inerentes à con-
juntura histórica, uma tentativa de criar condições efectivas à implemen-
tação de um novo Estado social e de um projecto de paz duradoura. As
concepções de justiça, subsidiariedade, solidariedade, redistribuição e
protecção social foram colocadas no centro de uma discussão política
que tem paralelo nos valores da Declaração de Independência dos Esta-
dos Unidos da América e da Revolução Francesa em finais do século
XVIII e, desde então, amplamente desenvolvidas no âmbito da ciência e
da filosofia políticas. 

A maior ou menor adesão a estes valores e pressupostos normativos
tem justificado distintas orientações políticas, com reflexo no desenho
de sistemas políticos e respectivos modelos de governação. No entanto,
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sempre que se trata de procurar a fundamentação científica de decisões
políticas e dos respectivos processos de desenho, implementação e mo-
nitorização de políticas públicas observam-se constrangimentos diversos.
Ora porque o racional subjacente aos processos políticos, bem como as
suas rotinas e idiossincrasias, não se compatibilizam com a racionalidade
científica e com os ritmos de produção de conhecimento, suscitando
problemas de comunicação, ora porque a própria comunidade científica
tem dificuldade em desenvolver linhas de investigação de natureza trans-
disciplinar que assumam distintas políticas públicas como seu objecto
de análise.

A questão justificou a tentativa de afirmação das «policy sciences» na
década de 1950 como campo científico autónomo e exclusivamente de-
dicado à resolução de problemas de natureza política, sendo consensual
o reconhecimento da importância da obra seminal editada por dois psi-
cólogos sociais em 1951 (Lerner e Lasswell) como ponto de partida para
uma discussão que se mantém até hoje. Representando a necessidade de
fazer convergir ciência e valores relativamente à produção de conheci-
mento necessário à melhoria dos processos democráticos, as «policy scien-
ces» viriam a ser designadas mais tarde como as «policy sciences of democracy». 

A crise de segurança decorrente da Guerra Fria, diria Lasswell, acen-
tuava a necessidade de garantir a utilização dos recursos intelectuais dis-
poníveis com a maior eficácia possível, bem como a importância de re-
flectir acerca das possibilidades de utilização do conhecimento científico
tendo em vista a satisfação de necessidades políticas de primeira ordem.
O aconselhamento de decisões políticas sempre fez parte de qualquer
processo político e a comunidade científica/universitária norte-americana
já vinha observando problemas de integração de conhecimento para os
quais se procuravam respostas alternativas, nomeadamente através da
noção de planeamento que vinha sendo associada à melhoria das condi-
ções de produção de informação com base na qual responsáveis políticos
e técnicos pudessem tomar decisões operacionais.

Particularmente inovadora à época seria a tentativa de constituir um
campo científico autónomo e exclusivamente dedicado a estas questões,
que deveria assumir um enfoque transdisciplinar, bem como a natureza
das questões enunciadas como prioritárias. No seu discurso de tomada
de posse como presidente da Associação Americana de Ciência Política,
Lasswell situava o desígnio institucional a desenvolver – «my intention
is to consider political science as a discipline and as a profession in rela-
tion to the impact of the physical and biological sciences and of engi-
neering upon life of man» (Lasswell 1956) – e associava este projecto a
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três problemas fundamentais: as consequências do armamento do ponto
de vista da política mundial; a relação entre produção, sociedade e con-
dições ambientais à escala global; a necessidade de antecipar os desen-
volvimentos da genética, embriologia experimental e disciplinas relacio-
nadas, que configuram a possibilidade de condicionar a evolução das
gerações futuras, bem como a sua relação com a radioactividade. 

Desde a década de 1950, o desenvolvimento das policy sciences não foi
propriamente linear. Os problemas de políticas públicas começaram por
ser entendidos como questões técnicas, resolúveis através da aplicação
sistemática de conhecimento, associando-se um elevado sentido de mis-
são – contribuir para a construção de um mundo melhor – e uma confiança
inesgotável na capacidade científica para «medir» e «monitorizar» (Deleon
2006): a investigação científica disciplinar poderia ser orientada de forma
linear para reduzir a incerteza acerca de distintos problemas de políticas
públicas; uma vez alcançado um grau satisfatório de conhecimento, res-
ponsáveis políticos e administrativos poderiam tomar decisões funda-
mentadas e formular políticas públicas adequadas. No entanto, e apesar
de alguns dos traços fundamentais desta concepção tradicional da relação
entre ciência e políticas públicas prevalecerem ainda hoje, os falhanços
observados em distintas áreas de governação, sobretudo a partir da década
de 1970, vieram questionar alguns dos seus pressupostos fundamentais. 

A crescente tomada de consciência da interligação e complexidade
dos fenómenos sociais, políticos, económicos e ambientais não só desa-
fiou a percepção de ordem social e política predominante (Hajer 2003),
como fez questionar o potencial da concepção tradicional de relação
entre ciência e processos de tomada de decisão política (Jasanoff e Wynne
1998). No primeiro caso, a emergência de redes policêntricas e transna-
cionais de governação, em que o poder é disperso, contribuiu para acen-
tuar situações de vazio institucional em que não existem regras e normas
consensuais acerca da forma como devem ser conduzidas políticas pú-
blicas – veja-se o exemplo das alterações climáticas; em simultâneo, a transição
das concepções clássicas/modernas de governo para sistemas de gover-
nação deliberativa ou para soluções auto-reguladas de gestão de recursos
comuns tem vindo a confrontar decisores e analistas políticos com ques-
tões de escala, qualidade, ligação e legitimidade sempre que se trata de
desenhar soluções institucionais e promover capacidades. No segundo
caso, os estudos sociais sobre ciência vieram igualmente contribuir para
desmistificar a importância atribuída às abordagens estritamente discipli-
nares: a diversidade de recursos científicos, argumentativos, institucionais
e materiais em jogo nos processos de tomada de decisão criam sistemas

João Pato, Luísa Schmidt e Maria Eduarda Gonçalves

24

00 Bem Comum Intro_Layout 1  5/27/13  8:30 AM  Page 24



Introdução

complexos não lineares, dependentes de variáveis contextuais e sujeitos
a orientações de valor. Os problemas associados às tentativas de imple-
mentação de modelos de desenvolvimento sustentável vieram acrescentar
ainda maior complexidade a estas variáveis, introduzindo a componente
temporal como um factor crítico: confrontados com limitações de co-
nhecimento, decisores e analistas políticos têm de saber lidar com deci-
sões de longo prazo num contexto de grande incerteza e contingência. 

De que forma é que estas questões se articulam com a discussão acerca
do bem comum? Num sentido material e pragmático, a necessidade de
tomar decisões políticas e de desenhar políticas públicas adequadas tem
conduzido as sociedades ocidentais a escolher e a aperfeiçoar modelos
de desenvolvimento capazes de dar resposta às exigências valorativas e
normativas enunciadas do ponto de vista político. E se essas exigências
ganharam novos contornos na transição da década de 1940 para a década
de 1950, como vimos, é igualmente possível identificar três tendências
que materializam distintas concepções acerca do papel do Estado e dos
pressupostos de governação que devem contribuir para a materialização
desses valores. 

O primeiro momento situa-se no período do pós-II Guerra Mundial,
com a adopção de políticas económicas keynesianas assentes no papel
interventivo do Estado. Começa a definir-se um modelo de intervenção
pública que se distinguia pelo centralismo, pela hierarquia verticalizada
e sectorizada das políticas e por uma visão redistributiva do rendimento,
que se considerava essencial ao equilíbrio económico. Entendiam-se os
gastos públicos como elemento determinante deste processo, e as políti-
cas públicas deveriam cumprir funções de política económica, a par de
funções de natureza assistencialista. O Estado keynesiano era, neste sen-
tido, um Estado produtor de bens e serviços, tendência que veio a inten-
sificar-se a partir da II Guerra Mundial: não só os bens que já tinham
provisão pública – estradas, portos, educação, segurança, etc. – passam a
ser proporcionados de forma ainda mais generosa, mas sobretudo são
criadas novas áreas de provisão pública – saúde, habitação, educação su-
perior, serviços sociais – e um sistema de pagamentos de prestações – dos
mais novos aos mais velhos, através do sistema de pensões – que fundava
o contrato social numa conjuntura económica que demonstrava grande
prosperidade. 

A viabilidade deste modelo de intervenção pública dependia, con-
tudo, de um crescimento económico elevado e regular, assim como de
uma lógica de utilização dos recursos naturais que os tomava por ines-
gotáveis. Ora, as crises económicas e energéticas da década de 1970 vie-
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ram deitar por terra estes dois pressupostos: não só o crescimento eco-
nómico estagnou, deixou de ser regular e chegou mesmo a verificar pe-
ríodos de retroacção, como se começou a tornar cada vez mais evidente
não só que os recursos eram escassos em função das necessidades, mas
também que o modelo de produção económica era responsável pela cria-
ção de externalidades negativas de natureza ambiental que colocavam
em causa a qualidade e a possibilidade de utilização desses mesmos re-
cursos. 

Emerge, assim, uma segunda tendência que propõe uma resposta de
natureza liberalizante: assente num paradigma de gestão privada, traduziu
a ideia de que o Estado deveria reduzir o seu papel na provisão de bens
e serviços, passando a assumir um papel de regulador e estimulador da
iniciativa privada. O impacto foi claro a nível das formulações de políti-
cas públicas um pouco por toda a Europa, que passaram a orientar-se
pela tentativa de flexibilização da administração através de sucessivos
processos de emagrecimento do Estado: a privatização dos serviços, par-
tindo-se do pressuposto de que o Estado não sabia gerir; a subcontrata-
ção, assumindo-se que algumas funções estratégicas do Estado não po-
diam ser privatizadas mas podiam ser subcontratadas; os sistemas de
parcerias, levando a casamentos vários entre gestão pública e gestão pri-
vada. 

Este novo paradigma encontrou tradução explícita em novos pressu-
postos de orientação de políticas públicas: as dinâmicas locais e regionais
passariam a complementar as políticas de escala nacional, e o envolvi-
mento dos agentes passa a constituir-se como variável fundamental. Para
além disso, a actuação do Estado deveria organizar-se em rede, promo-
vendo-se a acção de todos os agentes considerados relevantes e estimu-
lando-se a corresponsabilização e o desenvolvimento de competências
diversificadas. Ganhava corpo crescente a ideia de subsidiariedade, tão
característica do projecto europeu e que, complementada pelo estímulo
da competição e do empreendedorismo, deveria servir de suporte à ex-
pansão dos modelos de gestão das organizações privadas às instituições
públicas. 

Se este último paradigma persiste ainda hoje como visão dominante,
a partir da transição do milénio começa a observar-se a emergência de
novas tendências assentes na ideia de inovação social como resposta às
falhas quer dos mercados, quer dos governos, bem como aos problemas
de articulação entre o Estado e uma rede cada vez mais densa e complexa
de instituições de natureza privada e não-governamental. Tendo por valor
essencial o ideário político do desenvolvimento sustentável, assim como
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os seus objectivos quantificáveis, as diferentes formas de instituições po-
líticas emergentes (estatais, subestatais e supraestatais) confrontam-se com
a necessidade de articular os seus quatro pilares – sustentabilidade am-
biental; equidade social; capacidade e competências; eficiência econó-
mica – com duas linhas de intervenção essenciais: o reforço da partici-
pação da sociedade civil na concepção, implementação e avaliação de
políticas públicas; as novas formas de governabilidade da relação entre o
global e o local, tendo em conta também as limitações dos recursos na-
turais. 

A inovação social apresenta-se, neste sentido, como elemento-chave
no desenvolvimento de políticas públicas associadas a um novo para-
digma – o paradigma da sustentabilidade – assente na necessidade de
promover capacidades de aprendizagem e capacidades institucionais. No
caso das primeiras, porque elas estão intimamente ligadas ao acesso à in-
formação, à promoção da comunicação entre agentes e à construção e
partilha de conhecimento. As segundas tornam-se evidentes porque, para
promover as primeiras são necessários mecanismos e processos de mo-
bilização social e política capazes de as concretizar: a nível das novas for-
mas de organização familiar e social, a nível da cooperação interinstitu-
cional, a nível da implementação da agenda política e a nível da
promoção da capacidade de adaptação a alterações estruturais por parte
de indivíduos, comunidades e instituições públicas e privadas (capacita-
ção, empowerment e resiliência). Este será provavelmente o maior desafio
político do início do século XXI, agora confrontado com a vertigem de
falência dos sistemas financeiros e da resposta política subsequente. 

Em síntese, o início do século XXI confronta-se com cinco desafios es-
truturantes. Um primeiro diz respeito à transformação dos sistemas polí-
ticos, de um modelo rigidamente hierárquico (local/regional/nacional/in-
ternacional) para um modelo de governação multinível em que a maioria
dos níveis políticos intervém em simultâneo: a representação política
perde parte da sua importância e emerge, em paralelo, uma constelação
de novos agentes que intervêm no espaço político em diferentes escalas,
com diferentes tipos de recursos e com interesses diferenciados. Um se-
gundo desafio configura a incerteza radical como variável essencial da de-
finição, implementação e avaliação de políticas. Se os paradigmas de go-
vernação anteriores atribuíam ao conhecimento científico uma
importância determinante no sucesso das políticas, os novos sistemas de
governação têm de saber lidar com a incerteza e apostar na contextuali-
zação das situações, na partilha de responsabilidades, nos processos ba-
seados em performance e aprendizagem colectiva. O terceiro desafio associa

27

00 Bem Comum Intro_Layout 1  5/27/13  8:30 AM  Page 27



a este processo um aumento de complexidade que deriva do aumento da
diversidade de agentes, valores, interesses e contextos. Já o quarto surge
como corolário dos desafios anteriores: a interdependência entre agentes
e recursos é cada vez mais significativa, o que abre caminho a novas pos-
sibilidades no desenvolvimento de políticas colaborativas e de troca. No
entanto, eleva-se aqui o grau de exigência relativamente à capacidade de
diálogo, coordenação, integração e criação de situações de respeito mútuo.
Por fim, um último desafio evidencia a importância da identidade e da
confiança no quadro das relações interinstitucionais e interpessoais. Isto
é, se no sistema político do pós-guerra a confiança política das pessoas era
depositada nas instituições constitucionais, actualmente essa confiança
tem de ser construída entre os vários agentes envolvidos no processo po-
lítico. E ao mesmo tempo que se dá essa interacção, e que se constroem
esses laços de confiança, vão-se constituindo também novas identidades
colectivas em torno de instituições, movimentos colectivos ou formas de
acção individual a que os cidadãos aderem. 

A reflexão em torno do bem comum que se propõe neste livro assume
estes desafios como princípios estruturantes, bem como as tendências
históricas que conduziram à sua enunciação actual. Situando-se o papel
estruturante que o Estado continua a desempenhar enquanto garante do
bem comum, a diversidade crescente de formas institucionais alternativas
não pode deixar de nos levar a uma abordagem simultaneamente disci-
plinar, temática e reflexiva. Neste sentido, o livro divide-se em três partes
– Bem comum, bens públicos, bens privados; Entre o público e o privado: desafios
regulatórios; Público e privado: conflito e cooperação – que representam, res-
pectivamente, os contributos do direito, da economia, da sociologia e
da filosofia política para a discussão; a análise detalhada de problemas
específicos (água, bens ambientais, informação, propriedade intelectual e ge-
noma) e pontos de vista reflexivos acerca de questões transversais (proprie-
dade e território; urbanismo; democracia; responsabilidades públicas e privadas). 

Subscrevendo-se o princípio de que as abordagens científicas a pro-
blemas políticos e de políticas públicas devem assumir um enfoque trans-
disciplinar, a enunciação de visões disciplinares acerca do bem comum
constitui-se assim como um primeiro passo na identificação de possibi-
lidades de diálogo entre distintas disciplinas que enunciam a questão de
forma mais ou menos directa. De entre elas, o direito e a economia sa-
lientam-se relativamente às restantes precisamente porque procuram es-
tabelecer uma ligação entre alguns dos pressupostos filosóficos inerentes
ao bem comum com uma visão operatória de conceitos e possibilidades
analíticas no desenvolvimento dos seus contributos disciplinares.
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Bem comum, bens públicos, bens privados

Maria da Glória Garcia oferece-nos um texto ao mesmo tempo in-
quieto e motivador. Partindo das reflexões contemporâneas sobre a frag-
mentação, a alienação e a hipnose da sociedade hiperconsumista de raiz
ocidental, começa por nos colocar perante a angustiosa incerteza que
gera a consciência do «tempo parado» (ou distraído) por onde se podem
sumir simultaneamente a História e a Humanidade. Nesse tempo «becket -
tiano» como se irão resolver os problemas que a todos respeitam, per-
gunta a autora. 

Depois, passa em revista as respostas que, historicamente, a filosofia
da política e do direito foram dando a esta pergunta. Ou seja, como de-
fender o bem comum, o que é ele, e como se traduz em termos de direi-
tos e em termos de deveres. Centrando-se no Estado de Direito, Maria
da Glória Garcia alerta para o perigo da mera perpetuação maquinal desse
Estado «sem o suplemento de alma capaz de projectar a sociedade no
futuro». Isto é, «esvaziado da dimensão intencional ou política» da vida
em sociedade. Exorta, pois, a autora ao reactivar da «força propulsora da
sociedade» através do «despertar para o bem comum». Exortação à espe-
rança e à responsabilidade. Na base dessa exortação está o conhecimento
que impele à acção. Despertar para o bem comum gera novas responsa-
bilidades e deveres fundamentais. Virado para o futuro e para a acção,
eis um bom começo para o livro que o leitor tem em mãos.

João Ferreira de Almeida conduz-nos por um vasto itinerário de re-
flexões por onde ensaia os modos de aparecimento do bem comum. Seja
na dominante jurídica sobre a responsabilidade civil, seja sobre as dimen-
sões da racionalidade entre o Estado e o mercado, seja na dimensão in-
dividual ou colectiva dos factos sociais, a questão do bem comum é uma
questão de todas as ciências sociais. 

Neste sentido, o autor aprofunda a problemática do bem comum à
luz da análise de valores sociais e, em particular, aqueles que estão ex-
pressos na ponderação da qualidade de vida. No horizonte desta reflexão
está a sua preocupação com o lugar da política na democracia e o modo
como as capacidades efectivas de acção informada dos cidadãos realizam
o bem comum.

No texto de João Pato desenvolve-se uma reflexão em torno da ques-
tão do valor na teoria do direito e do Estado que nos remete para dois
ramos do direito – público e privado – que delimitam, respectivamente,
a relação entre a sociedade e o indivíduo. Partindo-se do pressuposto de
que o Estado é a organização que efectua a positivação da ordem jurídica
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e cuida de assegurar os direitos de cada um, assumem-se assim três tipos
de situações em que esta relação se manifesta e que o direito público re-
gula: as relações entre os indivíduos e a comunidade; as formas de orga-
nização das comunidades; as relações entre diferentes comunidades. 

Ora, diz-nos João Pato, se os valores do indivíduo e da personalida -
de são na sua maior parte «valores-fins», os valores do Estado ou políticos
são essencialmente «valores-meios»: os primeiros discutem-se do ponto
de vista ético, os segundos dizem respeito ao «bem comum». Neste sen-
tido, a discussão jurídica em torno do «bem comum» define-se no campo
do direito público em torno da noção de justiça e encontra no conceito
de «bem público» um referencial significativo: os bens públicos represen-
tam uma expressão «material» do «bem comum». O texto desenvolve-se
em torno desta ligação – «bem comum»/«bens públicos» –, fundamen-
tando-se na produção científica relativa à teoria do direito e ao direito ad-
ministrativo e permitindo retirar duas conclusões importantes do ponto
de vista do diálogo disciplinar. A primeira diz respeito ao facto de que só
são públicas as coisas assim classificadas na lei: as «coisas públicas» são
submetidas ao domínio de uma pessoa de direito público e subtraídas ao
comércio jurídico privado em razão da sua primacial utilidade colectiva.
A segunda surge como seu corolário e possibilita a contextualização his-
tórica – que «coisas públicas» foram sendo classificadas na lei – e o desen-
volvimento de distintas formas de análise de políticas públicas – de que
forma uma «coisa pública» permite a satisfação de necessidades colectivas. 

É precisamente através desta enunciação que se torna evidente a liga-
ção com a abordagem económica no que respeita, não só à definição
económica do conceito de «bem público», mas também aos sistemas de
provisão de bens e serviços, públicos ou privados. Paulo Trigo Pereira co-
meça por enunciar o conceito de «bem-estar social» como aquele que
tem maior proximidade com a noção de «bem comum» na teoria eco-
nómica. Do ponto de vista de políticas públicas, reforça, interessa sobre-
tudo analisar o efeito produzido por determinadas medidas políticas, o
que tem sido feito por três tradições distintas no contexto da teoria eco-
nómica: o utilitarismo; o rawlsianismo; as capacidades básicas. Salien-
tando as diferenças entre as duas primeiras abordagens, o texto desen-
volve-se em torno daquela que é considerada uma questão central
inerente à discussão acerca do bem comum – a eficiência associada à pro-
visão de bens públicos, a correcção de externalidades e a sua aplicação na gestão
de recursos comuns –, analisando dois problemas: O que distingue os diferentes
tipos de bens (públicos, privados, mistos) e quais as consequências que daqui deri-
vam para o papel do Estado, do mercado e do terceiro sector? Que problemas se
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colocam numa sociedade democrática quando se trata de determinar o nível óp-
timo de provisão de bens públicos ou o nível óptimo das externalidades, e quais as
soluções, se existem, para esses problemas? 

O diálogo entre as noções jurídica e económica de bem público torna
assim evidente duas incompatibilidades conceptuais: se o direito distin-
gue um bem público pela sua classificação na lei em virtude da sua capa-
cidade única de satisfazer necessidades colectivas, a teoria económica tra-
dicional afirma a impossibilidade de se medirem necessidades colectivas
(a procura agregada corresponde à agregação das necessidades indivi-
duais) e classifica os bens públicos em função da natureza dos bens e não
do valor que os mesmos representam do ponto de vista social ou político.
Assim, se no direito os bens públicos são excluídos do comércio jurídico
privado por uma questão de princípio associada à noção jurídica de uti-
lidade colectiva, na economia os bens públicos são aqueles que, pela sua
própria natureza – consumo não rival e impossibilidade de exclusão –
não podem ser provisionados pelo mercado em condições óptimas. 

O texto de José Castro Caldas ganha aqui particular relevância precisa-
mente porque situa a discussão da teoria económica em torno de uma visão
rival da visão tradicional. Questionando a própria validade da função de
bem-estar social que está subjacente à teoria económica dos bens públicos,
propõe uma revisão crítica dos seus pressupostos e sugere uma alternativa
fundamentada num exercício de «exploração histórica das ideias económi-
cas e de análise das controvérsias actuais» em torno de três tópicos distintos:
concepções de ordem social, de escolha colectiva e de acção colectiva. 

A primeira diz respeito à visão negativa que «tem povoado os manuais
de Economia Política», e que considera que o comportamento de qual-
quer indivíduo se orienta sempre pela necessidade de obter para si os me-
lhores resultados independentemente das consequências que esses resul-
tados possam ter para terceiros ou para o colectivo. Assume-se assim a
universalidade de um pressuposto negativo acerca da natureza humana,
desvalorizando-se a sua capacidade moral. A segunda sugere que a ruptura
que vem sendo operada por abordagens à escolha colectiva que enfatizam
a participação no processo político democrático – democracia deliberativa
por oposição a democracia representativa – como condição da determinação
de necessidades colectivas parte do reconhecimento da pluralidade dos
valores em presença nos processos de deliberação. O ponto de chegada
destas abordagens sugere que há racionalidade na forma como se produ-
zem escolhas colectivas, apresentando-se assim uma alternativa à visão
tradicional. A terceira apresenta a acção colectiva como alternativa para-
digmática à visão tradicional das motivações individualistas da acção: nas
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circunstâncias em que se promovem condições de comunicação efectiva
entre distintos membros de um grupo é possível definir normas partilha-
das de acção que evitam o comportamento egoísta e criam situações de
gestão colectiva de bens. É necessário reconhecer, contudo, que estas vi-
sões construtivas de escolha e acção colectiva foram observadas e testadas
do ponto de vista científico em contextos locais: fica assim o desafio de
recolocar a questão em escalas diferenciadas, nomeadamente globais, para
que se possa definir uma «economia dos bens comuns». 

Finalmente, Renato Lessa leva-nos para uma reflexão radical sobre a
possibilidade e as condições em que pode ser pensado o que seja o bem
comum. Sob a égide inspiradora de Fernando Gil, começa por assumir
a falta de clareza da ideia de bem comum oculta por detrás do sentido
intuitivo que ela desperta na opinião geral. Recusando o exercício de
falso esclarecimento por via dos exemplos e analogias, Renato Lessa vai
buscar a Fernando Gil a distinção entre dois regimes cognitivos – funda-
mento e fundação – para procurar determinar aquilo em que pensamos
quando invocamos o bem comum. A fundação histórica e circunstancial,
por um lado, e o fundamento axiomático, por outro, seguem esclare-
cendo o bem comum e, ao mesmo tempo, perpetuando o desacordo em
que esta demanda fatalmente existe. Lessa ensaia a superação desta anti-
nomia invertendo a interrogação em termos não de bem comum, mas
de «mal comum».

Através de uma filosofia política negativa e perante a condição con-
temporânea de colapso ecológico da presença física dos humanos no pla-
neta – mal comum tragicamente antecipado no Holocausto – Renato
Lessa conduz-nos ao reconhecimento de que «a emergência do mal ab-
soluto pode ser tomada como ponto de partida para uma das mais rele-
vantes facetas da moderna definição de bem comum: a parte do direito
público internacional que trata dos crimes contra a Humanidade e suas
implicações extraterritoriais».

Entre o público e o privado: 
desafios regulatórios

Se as visões disciplinares apresentadas neste livro pretendem contri-
buir para o debate disciplinar e interdisciplinar em torno da noção ou
sentido do bem comum tendo em vista a sua operacionalização, as di-
mensões temáticas situam a discussão em torno de questões objectivas
associadas a determinados tipos de bens que, pela sua natureza e impor-
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tância colectiva, justificam uma reflexão sistemática em torno da sua
eventual classificação como bem público, das suas possibilidades de uti-
lização e da preservação da sua qualidade, bem como das circunstâncias
éticas inerentes à sua utilização e transformação. Neste sentido, os textos
apresentados desenvolvem-se, não só em função do bem propriamente
dito, mas também da necessidade de criar enquadramentos específicos
de natureza jurídica e de políticas públicas. 

João Bau começa por nos apresentar uma reflexão em torno da dico-
tomia «água: bem e/ou serviço público» que acentua a importância da
transição ambiental face à anunciada «crise da água» que observamos à
escala global. Enunciando os problemas de sobreexploração de recursos
hídricos e suas consequências ecológicas, bem como a irracionalidade
que está subjacente à sua exploração económica e a desadequação dos
modelos de governação adoptados quando se pretendem garantir con-
dições de sustentabilidade. Assinalando ser indispensável definir uma es-
tratégia de longo prazo para a gestão dos recursos hídricos (à escala mun-
dial, à escala nacional e à escala regional e local), situa esta discussão em
torno dos valores que devem estar subjacentes às opções a tomar no fu-
turo em torno de duas visões dicotómicas: de um lado uma via que re-
conhece o valor social da água e o «direito à água» e afirma a necessidade
de instituir formas de responsabilidade colectiva que permitam a partici-
pação de todos os cidadãos no exercício desse direito; de outro lado, uma
via neoliberal que não reconhece a existência desses direitos e que centra
a sua actuação em torno do «mercado da água». Em função destas duas
vias propõe uma reflexão centrada nos seus pressupostos e implicações. 

Em «O domínio do Estado sobre as águas», João Pato e Pedro Serra
apresentam uma revisão histórica da classificação pública das águas no
direito português moderno e a sua articulação com os pressupostos ine-
rentes ao desenho e implementação de políticas públicas da água em Por-
tugal desde finais do século XIX até hoje. Com origem no direito romano,
a tipologia de águas públicas, comuns e particulares é sujeita a uma su-
cessão de actualizações entre meados do século XIX e as duas primeiras
décadas do século XX, motivadas inicialmente pela necessidade de clari-
ficar o respectivo regime jurídico e, mais tarde, pela tentativa de expandir
o poder de disposição do Estado sobre as águas, nomeadamente através
da extinção da categoria de águas comuns, em 1919. Apesar destes esfor-
ços, o regime jurídico do domínio público hídrico permaneceu pratica-
mente intacto ao longo de grande parte do século XX, e com ele as limi-
tações e imprecisões várias que dificultaram a sua aplicação por parte dos
Serviços Hidráulicos. 
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Na prática, defendem os autores, tratou-se de uma conversão dos pres-
supostos clássicos inerentes ao direito romano, que anunciava a necessi-
dade de excluir as águas públicas do comércio jurídico privado, para uma
tentativa de apropriação pública das águas tendo em vista o seu aprovei-
tamento económico, nomeadamente com a intervenção de entidades
privadas. Operada na transição do século XIX para o século XX, os pressu-
postos inerentes a esta interpretação política persistem hoje como refe-
rência estruturante ao desenvolvimento das políticas públicas da água
em Portugal. Já a partir da década de 1980 assiste-se a uma nova tentativa
de conversão, agora orientada para a necessidade de introduzir a com-
ponente ambiental no direito das águas e na concepção, implementação
e desenvolvimento de políticas públicas da água sem que, contudo, esta
transição seja ainda hoje pacífica. 

O texto de Carla Amado Gomes acerca dos «bens ambientais como
bens colectivos» apresenta uma reflexão estruturada em torno de quatro
dimensões: O que é um bem ambiental?; Os bens ambientais como bens de frui-
ção colectiva; a relação entre uso colectivo e direito de propriedade; a reparação
do dano a bens ambientais. Questionando a visão simultaneamente antro-
pocêntrica e ambígua do legislador, expressa na Lei de Bases do Am-
biente, propõe ao direito a necessidade de reflectir acerca de uma reali-
dade – o ambiente – vista durante séculos como contexto e não como
objecto: os bens ambientais constituem uma realidade nova que deve
ser vista a par de outros domínios do direito, e não devem ser confundi-
dos com outros domínios já regulados pelo direito. 

A qualificação jurídica dos bens naturais impõe o desdobramento dos
bens em função das utilidades que proporcionam, sendo que umas cor-
respondem ao seu aproveitamento económico ou de lazer, outras dizem
respeito à susceptibilidade de uso das suas qualidades imateriais. Se as
primeiras possibilitam a individualização de uma utilidade, as segundas
são diluídas pressupondo o seu aproveitamento colectivo. Daí que pro-
ponha a classificação dos bens ambientais como bens colectivos, o que
de resto vem ao encontro da tradição do direito romano que previa a
existência de bens públicos, comuns e privados e encontrou expressão
no Código Civil de 1867. Sustentando esta reflexão, parte depois para as
suas implicações: a relação entre uso colectivo e direito de propriedade; a repa-
ração do dano a bens ambientais.

Pedro Barata propõe uma reflexão em torno do clima – «o clima como
bem comum: problemas de definição e gestão» – centrada na relação entre eco-
nomia, ciência e governação relativamente aos problemas que se colocam
actualmente às sociedades contemporâneas quando se trata de definir
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políticas públicas para as alterações climáticas. Apresentando duas acep-
ções distintas de bem comum, afirma que a sua aplicação à questão cli-
mática tem orientado a definição de políticas para as alterações climáticas
à escala global, apesar das limitações e dos problemas graves que daí de-
correm. Ao longo do texto desenvolve uma análise crítica do papel das
diversas entidades globais envolvidas na produção de conhecimento cien-
tífico, nos acordos climáticos globais e na definição subsequente de po-
líticas adequadas. 

Acima de tudo, refere, torna-se hoje fundamental redefinir o problema
como uma questão de cidadania global, reorientando os pressupostos do
«bem comum» associados ao problema em torno de uma visão de justiça
e transparência à escala internacional e nacional, e através do desenho
de novos formatos institucionais capazes de se adaptarem às distintas es-
calas de governação em que o fenómeno se manifesta. 

Finalmente, Paulo Ferreira Magalhães apresenta-nos o «condomínio
da terra» como proposta conceptual, passível de aplicação prática, neces-
sária à superação das falhas de mercado inerentes à gestão dos bens am-
bientais. Perante o frustrante impasse político das negociações globais
em torno do clima ao longo dos últimos vinte anos, salienta a impor-
tância do invulgar trabalho de Elinor Ostrom em torno dos Commons.
No entanto, refere, apesar de abrir novas possibilidades alternativas à tra-
dicional visão dicotómica entre Estado e mercado, a abordagem de Os-
trom omite uma possibilidade de gestão integrada de várias formas de
propriedade, que usa de forma complementar e subsidiária a propriedade
privada, colectiva ou pública, e que reside no instituto jurídico do con-
domínio. Ao delimitar diferentes tipos de propriedade sobre um mesmo
bem ou recurso materialmente indiviso, organizando as diferentes com-
petências na sua gestão, esta forma híbrida de «propriedade complexa»
consegue harmonizar os diferentes interesses privados e comuns, tor-
nando esta sobreposição de propriedades perfeitamente simbióticas. 

Ao longo do texto apresenta-nos assim o trabalho que vem desenvol-
vendo desde 2007 em torno da necessária adaptação à escala global de
um modelo de organização planetária, a partir das soluções já testadas
pelo instituto jurídico do condomínio. 

A informação e o conhecimento oferecem-nos exemplos de bens que
sendo públicos na acepção da teoria económica, dada a sua intangibili-
dade e inesgotabilidade, têm vindo a ser progressivamente objecto de
formas de apropriação privada. Os capítulos de Maria Eduarda Gonçalves
e Manuel Mira Godinho convergem na análise dessa evolução poten-
ciada pelo progresso industrial e tecnológico e largamente encorajada
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pelos poderes públicos. A principal manifestação do fenómeno tem sido
a expansão e o reforço dos direitos de propriedade intelectual e industrial.   

Lembra-nos Maria Eduarda Gonçalves que a revolução liberal con-
solidou a liberdade da informação nas esferas política e pública ao reco-
nhecê-la como um direito fundamental do indivíduo e condição de fun-
cionamento de uma sociedade democrática. Na esfera económica, o
pressuposto da livre acessibilidade foi sendo, porém, questionado não
só pelo reconhecimento das assimetrias reais de informação entre agentes
no mercado, mas sobretudo pela apropriação exclusiva de informações
relevantes para o exercício da actividade económica e a competição entre
as empresas, sob a forma de propriedade intelectual e industrial. Esta ten-
dência acentuou-se na era digital com a valorização crescente da infor-
mação, assim como da comunicação, como objectos de negócio. Na
União Europeia tem-se verificado um movimento legislativo deliberado
tendente a expandir e  reforçar a protecção das formas de criação intelec-
tual e até de produtos de informação que não são sustentados por um
esforço criativo original, como é o caso das bases de dados. Maria
Eduarda Gonçalves analisa estes desenvolvimentos, ao mesmo tempo
que alerta para os riscos inerentes a este processo de «privatização» da in-
formação. 

Por força das possibilidades de digitalização, tem-se inclusive alargado
o próprio âmbito do conceito de informação, o qual abarca hoje todo o
tipo de dados mas também imagens, sons, vídeos, filmes, etc., diluindo-
-se a distinção entre a noção de dados e as diversas formas de expressão
intelectual e artística. Esbate-se do mesmo passo a linha de demarcação
tradicional entre informação cultural e informação económica, toda ela
objecto de indústrias e serviços baseados na oferta de produtos de infor-
mação. Esta evolução poderá até parecer contranatural. Não potenciará
a natureza da informação como bem intangível o seu uso público, para
mais, na era das redes electrónicas? 

É um facto que o ciberespaço tem vindo a abrir espaço a dinâmicas
inovadoras de criação partilhada com cedência parcial de direitos de autor
(Wikipedia, «creative commons») e de distribuição livre (software livre), re-
pondo em debate a questão do equilíbrio entre a informação como bem
público e como bem privado na prossecução do bem comum. Também
no campo da inovação e da comunicação científica, nota Manuel Mira
Godinho, têm emergido movimentos de contestação do sistema de pro-
priedade intelectual institucionalizado, quer em países em desenvolvi-
mento, quer nas comunidades científicas, reclamando a manutenção do
conhecimento científico na esfera pública.

João Pato, Luísa Schmidt e Maria Eduarda Gonçalves
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Acresce que em domínios abrangidos pelos direitos de autor se insta-
lou uma prática liberalizada ou mesmo à margem da lei, com vastas co-
munidades de utilizadores P2P partilhando e reproduzindo ficheiros elec-
trónicos contendo obras musicais e de vídeo. 

Por detrás do dilema entre a informação como bem público ou pri-
vado encontra-se o paradoxo das novas tecnologias e da internet, notam
os autores. As tecnologias propiciam não só a criação intelectual, mas
também a circulação sem limites de tempo e de espaço de quantidades
vastíssimas de informação com inegáveis benefícios para a sociedade.
Mas precisamente por acentuarem o valor social e económico da infor-
mação, têm gerado um reforço das formas de protecção privatística da
informação. As dinâmicas em curso abrem, porém, a porta para reequi-
líbrios futuros. 

Também os progressos científicos nas áreas da genética e da biologia
molecular têm suscitado problemas críticos no que toca à dicotomia pú-
blico/privado centrados numa outra categoria de informação: a informa-
ção genética. É sobre eles que versam os capítulos de Paula Lobato Faria
e João Valente Cordeiro, e de João Lavinha. 

Com a descoberta da estrutura do ADN, a sequenciação dos genomas
e sua caracterização, passou a ser possível não só a validação de novos
marcadores de doença facilitando o cálculo probabilístico do risco, mas
também a esperança de intervenção terapêutica futura, abrindo caminho
a uma nova era na área da saúde: a era da medicina personalizada. A in-
formação genética ganhou valor, suscitando interesses económicos e de-
safios éticos.   

Informação privada porque diz respeito a indivíduos? Ou pública
porque interessa à humanidade? Regimes distintos para o material gené-
tico, por um lado, a informação genética, por outro? São inúmeras as
questões a clarificar, sublinham Paula Lobato Faria e João Valente Cor-
deiro, antes de se poder definir juridicamente um estatuto para o genoma. 

Lembram os autores que existe no direito um consenso quanto a clas-
sificar os seus objectos de acordo com uma visão dual entre público e
privado, intimamente ligada à distinção entre «pessoa» e «coisa». A na-
tureza complexa da informação genética leva os autores a optar por en-
carar o genoma como uma realidade múltipla ou híbrida entre «coisa» e
«pessoa», «bem público» e «bem privado», informação científica e infor-
mação pessoal. 

A análise a que procedem do conceito legal de genoma à luz do di-
reito vigente parece indicar que o legislador, quer nacional, quer interna-
cional, tem procurado conciliar a protecção da vertente pessoal e identi-
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tária do genoma humano com o interesse geral no livre acesso aos dados
da investigação sobre o genoma e na sua utilização para o bem da hu-
manidade. Mas será esse objectivo fácil de alcançar?

Para responder a idêntica questão, «genoma: bem público ou pri-
vado?», João Lavinha expõe-nos a complexidade da vida e a relevância
da interacção de factores ambientais e genéticos e até das «leis do acaso»
na dinâmica vital das espécies e da biosfera no seu conjunto.

O progresso do conhecimento sobre estes fenómenos alterou, acres-
centa, o modo como concebemos o papel do genoma no controlo dos
processos biológicos, questionando, em particular, a ideia que acompa-
nhou os entusiasmos iniciais da investigação genómica, de que o genoma
seria uma espécie de «livro (de instruções) da vida» ou de que o ADN
possuiria o estatuto de «molécula-mestra» determinante da própria natu-
reza dos organismos vivos.

João Lavinha sustenta, apoiado em ampla argumentação, que afinal
de contas a informação genética não é fundamentalmente diferente de
outros tipos de informação de saúde, desmontando a visão, que consi-
dera simplista e reducionista, segundo a qual os traços fenotípicos dos
seres humanos são uma consequência directa de factores genéticos. De-
fende que, pelo contrário, deveria ser o valor preditivo, as implicações
para as pessoas afectadas e o potencial de discriminação ou estigmatiza-
ção a determinar se certos tipos de «informação genética» têm de ser tra-
tados de forma especial. 

São claras as implicações destas novas perspectivas para a definição do
estatuto e do regime da informação genética. Neste ponto, as posições de
Paula Lobato Faria e João Valente Cordeiro, e de João Lavinha, convergem
em parte: importa garantir o genoma como «bem público» recusando o
seu patenteamento, a fim de poder servir de base ao desenvolvimento de
novas tecnologias de análise genética e a novos fármacos; mas também
como «bem privado» na medida em que há que prevenir a potencial es-
tigmatização e discriminação social dos indivíduos. Num mundo ideal,
conclui João Lavinha, o genoma não teria valor de troca e a informação
dele derivada seria de livre acesso com rigoroso respeito pela autonomia
e privacidade individual dos dadores dos produtos biológicos. 

Público e privado: conflito e cooperação

A última secção do livro recolhe um conjunto de textos mais curtos
que constituem interessantes olhares reflexivos e diversificados em torno
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de questões transversais ao bem comum. José Miguel Júdice situa-se
numa posição crítica face à dicotomia bem público/interesse privado e
justifica essa posição pelo facto de o bem público não corresponder his-
toricamente ao objectivo da acção efectiva dos detentores de poder pú-
blico. Segundo o autor, pelo contrário, os detentores daquilo a que ele
chama «espaço público» agem de forma nociva para o bem comum, seja
na prossecução dos seus próprios interesses privados, ou dos interesses
privados a que estão associados directa ou indirectamente, seja por ne-
gligência auto-abreviando as exigências das suas responsabilidades. Sem
negar a existência e até a prevalência ética dos valores do bem comum,
Júdice considera que a dicotomia que critica tem sobretudo servido para
ocultar a instrumentalização dos poderes públicos a favor do interesse
particular.

João Miranda, por seu lado, aborda a mesma questão, mas sob o ân-
gulo inverso: a da possibilidade e utilidade de fazer prosseguir o bem
comum através da prestação de serviços por entidades privadas à admi-
nistração pública. Os exemplos que apresenta relativos ao urbanismo ofe-
recem uma perspectiva diferente, mas não contraditória, com a de J. M.
Júdice.

Francisco de la Fuente Sanchez fala-nos a partir do ponto de vista das
empresas enquanto lugares de racionalidade produtiva, incluindo a pro-
dução da própria vida social sustentável. Neste sentido, desenvolve os
valores da responsabilidade social na gestão das empresas e do desenvol-
vimento sustentável. Sanchez mostra como, sem sair da racionalidade
weberiana da acção das empresas enquanto entidades privadas, o bem
comum pode ser integralmente assumido na lógica do seu funciona-
mento. 

José Tavares centra-se na relação entre bem público e democracia. In-
cide sobretudo no modo como a decisão democraticamente construída
pode alcançar o bem comum ou, pelo contrário, inviabilizá-lo. Seja blo-
queando-o na prática, seja desvirtuando o sentido da equidade na provi-
são de bens públicos. Entre democracia e bem comum, muito se decide
no jogo das relações sociais que organizam as comunidades de decisão –
tanto num pequeno condomínio, como num país ou em geografias gru-
pais mais vastas e complexas. A participação na vida pública é o caminho
não só para reforçar os valores crescentes da democracia, como para en-
contrar nela a legítima determinação do que seja o bem comum.

Por fim, Luísa Schmidt aborda o caso do litoral português precoce-
mente consagrado na lei como domínio público, mas nunca integrado
como bem comum pelas dinâmicas tumultuosas da sua utilização por
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muitas e variadas populações. O caso transformou-se, entretanto, numa
«charada» física, jurídica, administrativa, política e social, hoje agravada
por factores como a erosão, as alterações climáticas e a crise económica.
Segundo a autora, provavelmente, só o processo da constituição da faixa
litoral como «bem comum» socialmente assumido poderá criar saída a
um problema que se agrava progressivamente.
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Capítulo 1

Despertar para o bem comum! 
Quem estava adormecido para o bem comum é 
obrigado agora a despertar

Matthias Kötter (2004), 372.

Reflexões breves sobre viver em sociedade,
hoje

Inebriado pelo gozo consumista, ampliado pelas descobertas tecno-
lógicas, e entusiasmado pela negociação de interesses, regra geral com
tradução económica, o cidadão do último quartel do século XX, formado
na civilização ocidental, deixou-se adormecer para o bem comum. Con-
comitantemente, a tessitura comunitária foi-se esboroando e o acento
tónico da sociedade passou a residir nos indivíduos que a constituem,
agindo de acordo com as respectivas preferências subjectivas.

Para expressar a nova realidade, o sociólogo polaco Zigmut Bauman
fala, algo paradoxalmente, em «sociedade individualizada» (Bauman
2002). A sociedade fragmentou-se, afirma, deixou de ter sentido de coe-
são e vive muito mais da soma de indivíduos apresentada em números
do que da sua agregação expressa em ideias, valores, comunidade de bens
ou interesses.

Neste enquadramento, a questão de saber como se irão resolver os
problemas que a todos respeitam torna-se de difícil resposta. Tudo porque
os múltiplos prazeres que cada um quer gozar, as expectativas que vai
criando junto dos outros, particularmente dos que estão mais próximos,
as exigências de sobrevivência dos mais carenciados (Parijs e Arnsperger
2004, 5) contradizem-se, enredam-se, inviabilizam entendimentos, criam
nebulosas em redor dos problemas. No entanto, aquela questão é vital,
já que, em larga medida, da resposta que se lhe der decorre a qualidade
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com que a vida pode e deve ser vivida, generalizadamente, na sociedade,
presente e futura.

Acresce que o desenvolvimento da sociedade da informação tem
vindo a criar desequilíbrios entre as insignificâncias que preenchem o
quotidiano de cada um1 e a magnitude dos problemas cuja solução im-
plica a conjugação de vontades e o esforço de todos.

É comum falar, a propósito, de crise. Aliás, as referências à crise em
que a sociedade está mergulhada surgem dos mais variados quadrantes –
crise financeira, sistémica, das instituições sociais e/ou políticas, crise eco-
nómica, da educação, da saúde... 

A verdade, porém, é que os problemas da sociedade actual não residem
fundamentalmente nessas crises, por maiores que sejam. Residem, em
nosso entender, na própria sociedade, no seu modo de ser como comu-
nidade, na sua identidade feita de pessoas, livres e autónomas, na cons-
ciência que têm de si (self) e do que lhes pertence nesse âmbito. Tudo por-
que a sociedade, em sentido tradicional, está em decomposição e, nesse
processo de decomposição, rarefez-se a faculdade de quem a compõe glo-
balmente se pôr em questão, se interrogar e reflectir criticamente. 

Há quem veja na globalização e nas novas tecnologias que facilitam
a vida em sociedade a fonte dos problemas e, simultaneamente, a origem
da dificuldade de os solucionar. E, com efeito, a sociedade global e as
significações planetárias se, de um lado, distribuem acriticamente bene-
fícios, de outro geram específicos problemas cuja solução não é motiva-
dora para os cidadãos, porque a sociedade global, ao alongar a distância
entre a solução e o cidadão que para ela contribui, tende a diluir o con-
tributo deste no todo da solução, o que o impede de se rever nela. Não
se quer com isto dizer que a sociedade global não estreite relações entre
as pessoas. Quer-se somente afirmar que o estreitar dessas relações, regra
geral, se desenrola em redor de pequenos nadas – o maior espectáculo
de música a nível global, a melhor fotografia do ano de 2011, o maior
treinador mundial de futebol, o jogador mais bem pago do mundo, o
homem mais velho do planeta, a mulher mais rica do mundo... –, pe-
quenos nadas sem relevo para a resolução dos problemas globais.

Quanto ao desenvolvimento tecnológico, é exemplar o que acontece
com as redes sociais permitidas pelas tecnologias sem fios: criam uma
realidade virtual de interligação instantânea, em que o insignificante e o
significante são divulgados à mesma velocidade, sem carga valorativa ou

1 Sobre este progressivo aumento, no dia-a-dia, do peso do que é insignificante, ver
Castoriadis (1996), 81-102.
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distinção cultural, qualquer que seja, que diferencie um do outro, o que
tudo conduz à perda de sentido do humano. Não admira que as ideias
que circulam nessas redes se decomponham, se misturem, tenham vida
efémera, e os valores tendam a evaporar-se sob o manto de uma tolerân-
cia que esqueceu que ela própria também tem limites ou a exacerbar-se
gerando intoleráveis fanatismos.

Ao mesmo tempo, não se vê que a globalização seja acompanhada
por um qualquer movimento no sentido de uma tendencial igualização
de condições de vida ou de justiça entre os homens a nível global. Pelo
contrário. Aliada à sociedade da informação, a globalização tem escan-
carado as portas à contemplação impotente e desmobilizadora de mun-
dos diferentes e despudoradamente posto a nu a miséria e a tirania com
que uns vivem e são tratados e a riqueza e o bem-estar que outros osten-
sivamente exibem.

Depois de séculos de inspiração iluminista, em que a esperança orien-
tou o percurso histórico do homem e a capacidade de criar fez florescer
utopias e converteu em actos a inteligência palpitante do homem na sua
relação com o outro, a civilização ocidental entrou em letargia, como se
o homem se tivesse esgotado emocionalmente, e racionalmente se sen-
tisse desprovido da força de se transcender, dando origem ao que o filó-
sofo francês Gilles Lipovestky tornou conhecido como a «era do vazio»
(Lipovestky 1989).

Usando uma metáfora, tudo se passa como se o relógio do tempo hu-
mano se avariasse e parasse, tornando-se indiferente ao nascer e ao pôr-
-do-sol e aos ciclos de vida que este gera, cego perante a abundância de
bens e saberes gozados privadamente por uns e as carências de toda a
ordem suportadas, também privadamente, por outros.

O discurso dos direitos fundamentais que, em especial depois da 
II Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas divulgou e a partir
daí vem intensificando, procura tecer, a nível global, uma malha agregadora
entre os homens por sobre os discursos dos direitos emergentes dos orde-
namentos jurídicos estaduais. Mas a necessidade de assimilação desse dis-
curso dos direitos fundamentais pela multiplicidade de culturas e identi-
dades sociais embacia o discurso, por ele fluindo palavras e mais palavras
cujo sentido não é coincidente, o que confunde muito mais do que agrega.

É neste quadro que a identificação da sociedade procura ser recriada.
Como, no entanto, se abala o entorpecimento em que se caiu? Como se
criam as condições para cada pessoa se sentir agente de mudança e, logo,
participante na construção de um mundo melhor? Diga-se, em abono
da verdade, que, aqui e acolá, se vão ouvindo, no plano intelectual (Cor-

45
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tina 2010; Sen 2010), e sentindo, no plano dos factos,2 vozes e acções
novas, o que é importante e deve ser interrogativamente acompanhado,
com abertura de espírito, no respeito pela essencialidade da pessoa hu-
mana, assente que está ser esta, na sua dignidade imanente, o pilar fun-
damental da sociedade ocidental. 

Neste processo de procura nos inserimos e propomos um olhar sobre
o passado a fim de melhor apreender e acompanhar o relançamento que
o nosso estar no mundo com os outros impõe, a partir da mundividência
jurídica e política que nos caracteriza e situa no Estado de Direito.

Breves reflexões históricas
Da invenção da política à descoberta do direito e à modelação
da dignidade da pessoa

Foi na polis grega que a dimensão intencional ou política do agir social
se desenhou teoricamente, pela mão dos filósofos Platão e Aristóteles,
de quem já se disse que tinham esgotado a inteligência da humanidade.
E ainda na Antiguidade Clássica, o génio romano, voltado para acção
quotidiana mais do que para a especulação e a construção teórica, irá de-
pois descobrir a dimensão formal ou jurídica do agir social e atribuir-lhe
peso decisivo na organização da sociedade. 

Para Platão, o que impulsiona a polis, a cidade, e determina uma sua
específica organização interna, é a justiça, uma justiça entendida de modo
original. A justiça, em Platão, obtém-se quando cada membro da polis
faz o que lhe compete da melhor forma. A cidade justa é, por isso, a que
tem melhor organização, e esta resulta do facto de cada membro dar de
si o melhor à cidade.3

Sobre a questão de saber como é que cada um poderá dar o melhor
de si à cidade, a resposta está na respectiva aptidão natural – diz Platão.
Se as tarefas decisivas da cidade forem cumpridas por quem para elas tem
aptidão natural, certamente cada um dará de si o melhor à cidade. E se
todos agirem de acordo com as respectivas aptidões naturais, é expectável
que o resultado global seja o melhor. A cidade que assim se projecte será,
certamente, a mais bem organizada, a que melhor actuará perante as de-
mais. Quanto a quem reconhece a aptidão natural de cada um, Platão

2 Vejam-se as instituições que apostam no microcrédito idealizado por Muhammad Yunus,
o banqueiro dos pobres como é conhecido este laureado com o Prémio Nobel da Paz. 

3 Sobre o pensamento de Platão, o imprescindível texto de Diogo Freitas do Amaral
(2011, 43 e segs).
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entende que esse reconhecimento não pode competir ao próprio nem à
respectiva família, já que, em ambos os casos, o juízo será parcial. O re-
conhecimento da aptidão natural deve, por isso, pertencer a um terceiro,
em concreto, a quem governa a cidade e que, por isso também, conduz
autoritariamente o processo educativo dos membros que a constituem,
desenvolvendo e consolidando as aptidões com que cada um nasce.

A esta cidade chamou Platão sofiocracia ou governo dos sábios, um
governo que tudo coloca ao serviço da cidade, a começar pela abolição
da liberdade de os seus membros escolherem as tarefas que querem rea-
lizar. 

Já para Aristóteles o que move a polis e lhe dá força perante as demais
é a capacidade de, pela forma como se organiza, fazer os seus membros
felizes.4 Entende Aristóteles que a participação livre dos cidadãos no go-
verno da cidade e a competição igual e sadia entre eles no dia-a-dia são
os ingredientes necessários para atingir a felicidade, uma felicidade que
só a cidade permite, pela multiplicidade de tarefas, interesses e vias abertas
à satisfação de cada um. A democracia surge, assim, teorizada pelo génio
de Aristóteles. E não admira que apele a uma especial virtude do cidadão
enquanto o convoca para a participação livre no governo da cidade,
ciente de que por intermédio dessa participação se procura obter maior
felicidade para todos.

Seja top down seja bottom up, sem apelo à liberdade individual ou fa-
zendo da liberdade a chave da vida da polis, nestas duas formas de orga-
nização há uma clara intenção política a agregar e a dar consistência à
malha social. E é a teorização desta intenção do agir social que leva à afir-
mação comummente feita de que a Antiguidade Clássica foi a inventora
da política, a dimensão material ou intencional da acção na polis ou so-
ciedade política.

Por sua vez, Roma descobriu a importância das normas, e do seu cum-
primento pontual, para a paz social e a agregação dos membros da so-
ciedade. E nelas se apoiando, num primeiro momento, e desenvolvendo-
-as, num segundo momento, consolidou uma ideia diferente de
organização social: não a de uma pequena cidade, do tipo da polis grega,
sustentada na intenção política do agir social, mas a de um grande impé-
rio – Império Romano –, fruto de conquistas em mais do que um con-
tinente. E não há dúvida de que o sistema formal de normas, a que todos
tinham de obedecer, foi capaz de juntar e ligar povos com identidades e
culturas distintas. 

47

4 Também sobre as ideias políticas de Aristóteles, Amaral (2011, 53 e segs.).
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Em suma, se a intenção política da acção social basta para, à maneira
grega, organizar e manter uma cidade pequena – polis –, só uma rede for-
mal criada por normas jurídicas emanadas de centros institucionalizados
de poder, à maneira romana, permite unificar povos diferentes e torná-
-los parte integrante da organização e sustentação de um grande império. 
O facto de, perante situações idênticas, povos muito diversos se iguali-
zarem na sujeição às mesmas normas estreita laços entre eles, e a repetição
de comportamentos impostos por essas mesmas normas tende a apro-
ximá-los ainda mais. Seja, porém, como for, o desenvolvimento do poder
em Roma encontrou no Direito, na dimensão formal ou jurídica de or-
ganizar a sociedade, através da subordinação a normas hierarquicamente
impostas, a teia de sustentação do império, uma grande sociedade polí-
tica.

As duas dimensões – a política ou intencional, também chamada ma-
terial, e a jurídica, de Direito ou formal – indispensáveis à compreensão
do modo de nos organizarmos em sociedade política ficaram, assim, de-
finidas na Antiguidade Clássica. A partir daqui, política e Direito, entre-
laçados, tornaram-se pilares da cultura ocidental e da sua forma de com-
preender a acção social.5

A estes pilares veio, finalmente, juntar-se outro, de fundo ético, que
o cristianismo e a cultura cristã modelou: a dignidade da pessoa humana.
Entendida como realidade feita à imagem de Deus, a pessoa humana
surge na mensagem de Cristo como valor, um valor que não pode ser
agredido, afectado ou sequer beliscado. Além disso, a ideia de que todas
as pessoas são filhas de Deus liga directamente a dignidade humana, de
um lado, ao bem maior que é a liberdade, de outro, à igualdade dos ho-
mens e, de outro ainda, à fraternidade, em termos universais, entre todos
os homens, onde quer que se encontrem e qualquer que seja o tempo
em que vivam. 

Por sua vez, da dignidade da pessoa humana emanam outros valores,
como a vida, a integridade física, a intimidade, ao mesmo tempo que,
com o correr dos séculos, se conformam, a partir da dignidade humana,
direitos cuja concretização exige específicas condições e impõe parti -
culares garantias – direitos fundamentais, de natureza pessoal, num pri-
meiro momento, e de natureza social, num segundo momento. Já no sé-
culo XX, a dignidade humana volveu-se em fundamento, critério e limite
do Estado que quer ser Estado de Direito.

5 Sobre o diálogo entre estas duas dimensões do Direito, ver Garcia (1994 e 2009).
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Da construção do Estado moderno ao Estado de Direito

No processo em construção de um viver pacífico em sociedade, o Es-
tado, teorizado, em especial, por Nicolau Maquiavel e, mais tarde, por
Thomas Hobbes, com a sua soberania, cujo conceito havia sido criado
por Jean Bodin, deu origem ao Estado moderno. O conceito de Estado
moderno e o desejo de um viver justo e pacífico em sociedade viriam a
receber o decisivo impulso teórico de Immanuel Kant, que construiu
teoricamente o que Robert von Mohl, já no século XIX, viria pela primeira
vez a designar por Rechtsstaat ou Estado de Direito.6

Sinteticamente, estes os passos de uma evolução teórica que as Revo-
luções Liberais se encarregaram de sedimentar na realidade dos factos. 
O Estado de Direito caracteriza-se, além do mais, pela subordinação do
Estado ao direito, o que se entende em três planos distintos. O primeiro
é o da autonomia dos cidadãos reconhecida juridicamente através de li-
berdades e direitos fundamentais perante o poder do Estado, sendo que
este foi constituído pelos próprios cidadãos para garantia desses mesmos
direitos e liberdades fundamentais. O segundo é o da modelação do Es-
tado como pessoa jurídica e, logo, pessoa detentora de direitos mas tam-
bém adstrita a deveres, nomeadamente no relacionamento com os cida-
dãos e suas liberdades e direitos. O terceiro plano é o da organização
interna do Estado, na base da divisão e interdependência de poderes e
seu funcionamento segundo regras jurídicas, para evitar abusos e melhor
garantir as liberdades e direitos dos cidadãos. 

Ora, se bem se reflectir, estes três planos cruzam-se num ponto: o das li-
berdades e direitos dos cidadãos. Por sua vez, as liberdades e direitos dos ci-
dadãos fluem da compreensão actualizada da dignidade da pessoa humana,
pelo que, no Estado de Direito, o que o constitui se funde com o que o in-
tenciona. Vale isto dizer que o Estado de Direito deve ao que o institui a
garantia da sua continuidade. A pessoa humana e a sua inerente dignidade
são, pois, a chave do Estado de Direito, seja na dimensão política, intencio-
nal ou material, seja na dimensão formal, jurídica ou de direito.

A evolução histórica do Estado de Direito e o aprofundamento da
sua realização resultam, por isso, da constante ampliação e inteligibilidade
que cada pessoa tem de si e dos outros, nas múltiplas interacções em que
se envolve socialmente. Com isso não se pretende afirmar que a pessoa,
na dignidade que a identifica, se deixe relativizar. Significa somente que
a essencialidade da pessoa – de cada pessoa – se não revela por inteiro e,
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6 Para mais desenvolvimentos, ver Garcia (1994, 292 e segs.).
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no absoluto com que se apresenta, é permanente razão de estímulo para
ampliadas e aprofundadas compreensões que, por isso mesmo, o decurso
da história vai permitindo e incorporando juridicamente no Estado.

A crise do Estado e do Direito

De regresso à análise da actualidade, tenha-se presente que a dimensão
dos problemas que hoje demandam solução – financeiros, económicos,
institucionais, de organização, ambientais, de saúde pública –, e a não
encontram no estrito quadro do poder soberano de cada sociedade po-
lítica em concreto, tem abalado as estruturas do Estado moderno e do
Direito que o sustenta.

Não constitui, por isso, surpresa ouvir, a partir do último quartel do sé-
culo XX, vozes de um quadrante e de outro, anunciando o fim do Estado:
Udo di Fabio interroga-se sobre se não será necessário abandonar o con-
ceito de Estado;7 Peter Saladin pergunta «para quê falar ainda de Estado?»;8

Julianne Kokott assevera que os Estados já não garantem a liberdade, a se-
gurança e a protecção ambiental;9 Thomas Vesting interroga-se sobre se
globalização e Estado não serão duas realidades incompatíveis;10 e Wolf-
gang Reinhard chega a afirmar que o Estado moderno já não existe.11

É, aliás, neste contexto que ganham particular sentido as reflexões ini-
ciais sobre a progressiva desagregação da sociedade, a acentuação do in-
dividualismo e a repercussão destes fenómenos no que se designa por
adormecimento do bem comum, a intenção capaz de agregar a acção de
todos na sociedade jurídico-política e sustentar a organização estadual.

Retomando a metáfora do relógio, que mede o tempo e o dá certo a
quem procura, não se esqueça que, se o relógio se avaria, deixa de ser
possível reconhecer a acção em razão do momento em que se expressa.
O mesmo se passa com o bem comum. Se este adormece e já não inten-
ciona a acção social, a sociedade perde o sentido da oportunidade do
agir e, perdendo esse sentido, a dimensão política do Estado esvai-se, já
que a política se revela e identifica na escolha do momento adequado à
acção, o momento propício ao que se pretende alcançar. 

Mais especificamente, sem dimensão política, a acção social, no Es-
tado de Direito, mesmo que expressa em múltiplos comportamentos de

Maria da Glória Garcia
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8 Saladin (1995).
9 Kokott (2004, 9).
10 Vesting (2004, 42).
11 Reinhard (2000, 235).
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conformação a normas – comportamentos que se repetem, uma e outra
vez, enquanto vigorarem tais normas –, fica sem o suplemento de alma
capaz de projectar a sociedade no futuro. Aquele suplemento de alma
decisivo para o detectar, na realidade dos factos, da ruptura da justiça e
para a ultrapassar, sem traumas, reinventando a justiça e reformulando
as normas jurídicas em conformidade, isto é, substituindo-as por outras
que contenham a nova compreensão da justiça e permitindo que a so-
ciedade continue a construir paulatinamente o seu destino. 

Mais amplamente, sem dimensão política, sem a conformação do bem
comum que a intencione, a sociedade vai-se definhando culturalmente,
vai esgotando as suas forças num quotidiano de obediência a normas por
intermédio das quais o direito só formalmente cumpre a sua função agre-
gadora. 

Tem sentido, por isso, recolocar a interrogação de Anthony Giddens
no final do século XX: «O que significa a vida numa sociedade pós-tradi-
cional?» 12 Uma interrogação cuja resposta exige reflexão crítica sobre o
Estado moderno, o Estado que, ao longo dos tempos, e, em especial, o
Estado de Direito, tantas esperanças incentivou no desejo de garantir
aquele que é também o seu fundamento: a dignidade da pessoa humana.

A necessidade de reinventar o Estado 
e o Direito

Comece-se por verificar que o esvaziamento material do Direito, aqui
detectado, corresponde ao esvaziamento da dimensão intencional ou po-
lítica da vida em sociedade, tão cara à Grécia Antiga, que a inventou. Por
seu turno, tenha-se presente que o bem comum, nas suas múltiplas verten-
tes, assumiu, na cultura ocidental, o papel da intenção que junta, con-
forma e projecta no tempo futuro a sociedade, desde logo quando se
cruza com o Direito como sistema normativo. 

Ora, se com a fragmentação da sociedade, de um lado, e a globaliza-
ção, de outro, o bem comum adormece como força propulsora da socie-
dade, um dos pilares do Estado deixa de preencher a sua função e o Es-
tado como um todo e, em especial, o Estado de Direito, ressente-se. Esta
a situação que hoje se vive. 
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12 Was heisst Leben in einer posttraditionalen Gesellschaft?, in Beck, Giddens e Lash (1996,
113 e segs.).
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Despertar para o bem comum é, por isso, indispensável, se se quiser re-
cuperar a continuidade histórica do nosso viver em sociedade jurídico-
-política, com os contributos civilizacionais que o tempo longo lhe foi
acrescentando e sabendo que a proximidade do cidadão à solução, a sua
participação nela, é razão da força com que essa solução será concreti-
zada. Para este despertar torna-se necessário reatar o momento anterior ao
adormecimento, sem que tal signifique um retorno nostálgico a um qual-
quer tempo perdido. Acompanhado da mundividência entretanto ad-
quirida, este reatar reflecte uma busca do tempo futuro, uma procura
feita de inventiva, porque em causa está descobrir a melhor forma de as-
segurar a dignidade da pessoa na sua projecção futura, numa sociedade
que aprendeu culturalmente a identificar-se e a autonomizar-se e na qual
os cidadãos, na sua liberdade/responsabilidade, se sentem participantes
na resolução dos problemas que lhes dizem respeito. 

Por isso importa reflectir a sociedade e reflectirmo-nos nós por seu
intermédio, já que há consenso sobre ser a pessoa e a sua dignidade o
fundamento do Estado, a base do nosso viver em sociedade jurídico-po-
lítica, presente e futura.13 O «homem-pessoa e a sua dignidade é o pres-
suposto decisivo, o valor fundamental e o fim último que preenche a in-
teligibilidade do mundo humano no nosso tempo», como bem lembra
Castanheira Neves.14 Ora a pessoa é um ser simultaneamente pessoal e
social e, logo, polariza duas autonomias: a do eu pessoal e a do eu social,
de tal modo que a realização da pessoa exige a mediação comunitária e
a realização do eu social demanda a participação e a realização pessoal.
Aqui ganham fundamento e força intencional os direitos fundamentais.
Vale isto dizer, ainda com Castanheira Neves, que o «sentido e o funda-
mento dos direitos do homem e dos direitos fundamentais» residem no
dever de a comunidade reconhecer a cada pessoa o direito «da sua pessoal
participação e realização».15 Com o que a evolução do Estado de Direito
se renova e reinventa a partir da dignidade da pessoa humana, porventura
hoje não tanto a partir da concretização de direitos mas mais na assunção
de deveres fundamentais. 

13 Tenha-se presente o artigo de abertura da Constituição da República Portuguesa:
«Portugal é uma República soberana baseada na dignidade da pessoa humana...». Na
linha do incisivo artigo 1.º da Constituição de Bona, mantido depois da reunificação:
Das Menschenwürde ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verplichtung aller staatlichen
Gewalt (A dignidade humana é intocável. É obrigação de todos os poderes estaduais ga-
ranti-la e defendê-la – tradução nossa). 

14 Neves (2002, 70).
15 Idem.
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Compreendida nos termos expostos, a evolução social, fruto essen-
cialmente da liberdade, permite que o valor da dignidade da pessoa se
aprofunde e se revele na diferença do diálogo cultural, localmente iden-
tificado no espaço estadual, que por isso mesmo se reforça. Um diálogo
por definição intersubjectivo mas que desenvolve também no diálogo
entre as duas autonomias que a pessoa polariza. A densificação e o des-
dobramento dos direitos do homem, particularmente dos direitos fun-
damentais, tornam-se o resultado da assunção de deveres, também eles
fundamentais, que se cumprem em sucessivas respostas humanas às si-
tuações que a realidade concreta vai espaciotemporalmente colocando.

Porque as questões humanas só podem receber respostas humanas e
umas e outras precisam também de um espaço humano onde se projectem
de forma organizada, o que seguramente acontece no Estado de Direito.

Não se esquece que entre as questões vitais que exigem respostas hu-
manas estão aquelas sobre as quais o desconhecimento científico é grande.
Ignoram-se, por exemplo, os exactos efeitos sobre a vida futura, na digni-
dade com que deve ser vivida, de muitos comportamentos humanos.
Pense-se no esgotamento de recursos naturais ou na afectação da biodi-
versidade de certos ecossistemas, nas suas múltiplas sinergias. 

Mas se o desconhecimento inibe, o conhecimento impele para a
acção. E se há ignorância sobre a identificação e amplitude dos referidos
efeitos, há porém a evidência de que tais efeitos podem afectar a digni-
dade com que as pessoas, na sua continuidade futura, devem viver. E a
certeza dessa possibilidade impede os cidadãos de ficarem parados. Me-
lhor: a certeza dessa possibilidade convoca-os para a acção. 

Consciencializar esta certeza traz novas responsabilidades ou deveres
fundamentais. Em concreto, força o aparecimento de uma outra inten-
cionalidade do agir humano, que tende a incorporar no presente o tempo
longo em que os resultados dos comportamentos se projectam. Uma in-
tencionalidade que coincide com a sustentabilidade do próprio desen-
volvimento humano em sociedade, com dignidade. Uma intencionali-
dade, por fim, que tendencialmente respeita à sociedade global, ao todo
da humanidade, mas pode e deve ser cumprida de forma organizada, no
espaço humano a que naturalmente pertence o Estado de Direito, cada
Estado de Direito em concreto.

Ao lado da justiça e da paz, presentes no nascimento do Estado mo-
derno e do Estado de Direito, surge agora a sustentabilidade do desen-
volvimento com dignidade, a realizar de acordo com as refracções cultu-
rais que marcam as sociedades, moldando-as jurídica e politicamente em
Estados. E é o dever de incorporar a incerteza do futuro na acção presente
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e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento com dignidade que se
torna no desafio à participação fundamental dos cidadãos na coisa pú-
blica, na construção renovada do bem comum. 

É, pois, necessário despertar para o bem comum ou, usando a metáfora
do relógio, é necessário pôr em marcha o relógio que parou. Porque, pa-
rado, o relógio tem certa a hora duas vezes ao dia, mas ninguém sabe, ao
certo, em que momento tal acontece.
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Capítulo 2

Uma visão sociológica 
do bem comum 

As questões do bem comum têm desde logo o mérito de convocar
pontos de vista disciplinarmente distintos para enfrentar um tema cien-
tífica e socialmente relevante. Trata-se de uma questão  que não pode ter
pretensões à transdisciplinaridade, com as exigências que esta tem de
construir logo à partida uma unidade temática e de harmonizar utensílios
teóricos, metodológicos e técnicos, mas escapa também, pela positiva,
aos meros votos piedosos, demasiado frequentes, em favor da multidis-
ciplinaridade.

Do que agora se trata é de esboçar um ou outro contributo que a so-
ciologia possa dar para o tema. Será, assim, mais uma tentativa de com-
plemento a outras perspectivas. A análise histórica, do lugar do direito,
sobre o nascimento e o desenvolvimento do direito administrativo a par-
tir do século XVIII e no quadro da Revolução Francesa, sobre as novas
formas de intervenção do Estado moderno, sobre a «invenção» de novos
institutos jurídicos, constitui contributo importante para a localização
do problema do bem comum na modernidade. São bem evidentes, com
efeito, as implicações dessas transformações em termos do que se pensava
ser e do que ia sendo o bem comum.

A afirmação da responsabilidade civil objectiva, no campo do direito,
é bem o exemplo de uma transformação revolucionária que prolonga
até hoje os seus efeitos. O que antes sacontecia era que a responsabilidade
estava indissoluvelmente ligada à culpa. Se um operário numa fábrica
sofria um acidente grave, se um peão era atropelado na rua por um veí-
culo, a responsabilidade do patrão, no primeiro caso, do condutor, no
segundo, apenas se verificava, em termos legais, se em relação a eles se
provasse culpa directa nos resultados danosos, ou indirecta, por exemplo
por negligência na manutenção das máquinas ou do veículo.
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O entendimento passou a ser o de que existem actividades que pela
sua própria natureza criam riscos para os outros cidadãos e que, por isso
mesmo, quem as desenvolve e delas beneficia contrai desde logo obriga-
ções perante a sociedade. Se essas actividades vierem a gerar danos a ter-
ceiros, então esses terceiros têm o direito a indemnizações reparadoras,
independentemente da culpa de quem os provocou. Claro que, se a
culpa existir, poderá haver adicionalmente lugar a procedimento penal.

A questão relevante, porém, é que quando se passa a dissociar a culpa
da responsabilidade civil gera-se protecção adicional para os cidadãos, os
quais, também eles sem culpa, ficavam antes em situações de vítimas sem
ressarcimento possível.

Apelidar esse novo instituto jurídico de revolucionário não constitui
exagero. Entre outros efeitos ligados à protecção acrescida dos cidadãos,
já se vê que dele resultaram, por exemplo, maiores cuidados gerais com
a segurança e maior recurso a entidades seguradoras. Com as crescentes
preocupações ambientais a partir da segunda metade do século passado,
foram por outro lado sendo afirmados princípios genéricos – como o do
poluidor pagador – que tanto se aplicam, ao menos em teoria, a indiví-
duos, como a empresas, como a nações.

O exemplo do surgimento do instituto jurídico da responsabilidade
social objectiva serve para ilustrar um novo valor socialmente partilhado
que dá consistência à preocupação mais alargada com o bem comum,
bem como com a bondade e a equidade da sua defesa em sociedades
cada vez mais complexas e mais densas nos seus interrelacionamentos.

Do lugar da economia, vale a pena, por seu turno, enunciar o que tal-
vez se possa chamar uma teoria «intermédia» ou «auxiliar» dos bens pú-
blicos e dos bens privados, sem deixar de ter em conta que uns e outros
podem ter relação com o bem comum. Recorde-se que os bens públicos
têm duas características essenciais: a não rivalidade, correspondendo à
ideia de que o consumo por parte de uns não impede o de outros, e a
não exclusão, afirmando a impossibilidade ou a indesejabilidade de afastar
alguém do respectivo consumo. Por contraposição, nos bens privados ve-
rifica-se rivalidade e exclusão: a escassez gera procura e oferta no mercado.

Esta categorização de base abre depois para outras e mais finas divi-
sões, dadas, por  exemplo, pelo conceito de bem misto ou de clube. 
O importante, porém, é que a tipologia permite abrir questões próximas
do problema do bem comum. Uma delas diz respeito à tendencial sub-
provisão – mas também à eventual, embora infrequente, sobreprovisão –
de bens públicos. Basta pensar nas dinâmicas da informação e do conhe-
cimento, ou nos esforços de defesa da lei, ou nas dificuldades no plano
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56

02 Bem Comum Cap. 2.qxp_Layout 1  06/12/13  11:17  Page 56



Uma visão sociológica do bem comum

ambiental, para facilmente se concluir por específicas insuficiências no
provimento desses bens públicos em sociedades contemporâneas. 
O mercado revela aqui, de uma forma geral, a sua inadequação, por ino-
perância dos normais incentivos que lhe servem de estímulo, mas tam-
bém se verifica globalmente diminuta proficiência das políticas públicas
do Estado.

Do exemplo da escassez talvez se possa então retirar uma conclusão
mais ampla: é que nem os automatismos do mercado, nem as interven-
ções estratégicas do Estado podem funcionar como reguladores exclusi-
vos da economia e da sociedade. Haverá que recorrer, em termos com-
plementares ou correctivos, a outros processos coletivos e institucionais
da sociedade civil.

Questão igualmente levantada a partir da teoria dos bens públicos e
privados é a do free riding ou do easy riding. A eficiência da provisão de
bens públicos não deveria nunca depender apenas das iniciativas indivi-
duais, também porque a racionalidade de cada pessoa poderia impeli-la
a não contribuir. Ela limitar-se-ia a aproveitar, sem participação nem es-
forço, as externalidades positivas das acções dos outros. O que também
quer dizer que afinal sempre há almoços gratuitos...

É certo que o free riding contribui para explicar muitas distribuições
socialmente minoritárias e por isso mesmo injustas, de actividades que a
todos beneficiam. O problema é real. Mas é também verdade que diver-
sas pesquisas da Ciência Política, da Psicologia, da Sociologia e da própria
Economia têm vindo a mostrar que, apesar dos desincentivos, no plano
dito «racional», se verificam contribuições alargadas em diferentes con-
textos e situações. Só se pode retirar uma conclusão, que nem por parecer
evidente deixa de estar frequentemente oculta na teoria, e que é a de que
não existe uma racionalidade única mas várias, com determinantes de
diferentes níveis. E elas nem sempre são harmoniosas entre si.

Um exemplo apenas de como se torna inadequado deduzir laços cau-
sais obrigatórios entre os incentivos para o free riding e os comportamen-
tos esperáveis de beneficiar simplesmente das boleias. Em sistemas elei-
torais estabilizados e com a progressiva sofisticação das sondagens
permitindo previsões muito aproximadas dos resultados, cada cidadão
conhece a fortíssima improbabilidade de o seu voto individual decidir o
que quer que seja. E no entanto ele vai, com muitos outros, dar-se ao
trabalho «irracional» de votar.

Em contrapartida, são também frequentes as situações em que o
exemplo não é o de participação cívica alargada de comportamentos po-
sitivos, mas em que a tendência vai no sentido de reproduzir a inércia
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de um indesejável estado de coisas. Exemplo típico é o das práticas am-
bientais em países com algum défice cívico, onde é frequente encontra-
rem-se os chamados operadores condicionais, ou seja, todos aqueles só
disponíveis para alterarem os seus comportamentos de forma positiva se
e quando entenderem que a maior parte dos seus concidadãos já o fez.

Samuelson afirmava que a Economia era a rainha das ciências sociais,
no que estará desacompanhado entre outros por todos aqueles que con-
sideram que a tentação régia ou imperial não costuma dar bons resulta-
dos, pelo menos no campo científico. Além do mais, essa tentação tende
a facilitar transposições mal controladas do «centro» para as «periferias».
E a Sociologia ela própria nem sempre tem escapado ao desejo de auto-
coroação. 

E a Sociologia ela própria nem sempre tem escapado ao desejo de au-
tocoroação. A corrente económica neoclássica, hoje claramente domi-
nante, tem na sua raiz o princípio da racionalidade inscrito na fórmula
ideal-típica do homo economicus, fórmula justamente com vocação para
se transferir para outras ciências sociais através do individualismo meto-
dológico. Cada indivíduo tenderia a assumir um comportamento racio-
nal, consistindo em procurar obter o máximo de vantagem ou de utili-
dade ao mínimo custo, ou seja, como antigamente se dizia, obedece,
para comodidade própria, à «lei do menor esforço». Trata-se de um com-
portamento que se supõe informado quanto às oportunidades e aos cons-
trangimentos do contexto, permitindo a comparação de alternativas. 
A racionalidade diz respeito, então, à relação comportamental e proces-
sual entre objectivos e meios accionáveis.

Várias questões se podem pôr a propósito deste ponto de vista. A pri-
meira é que se a racionalidade se exprime numa articulação virtuosa entre
objectivos e procedimentos, haverá que ter em conta diversas racionali-
dades situacionais e transituacionais, as primeiras muito estreitamente li-
gadas a uma determinada conjuntura, enquanto as segundas, por cons-
tituírem orientações mais globais, são compatíveis com contextos de
acção variados. Para dar um exemplo de racionalidade transituacional es-
pecífica, lembre-se o caso da economia camponesa e dos comportamen-
tos por ela gerados, os quais, por não obedecerem à padronização espe-
rável pelos economistas clássicos, eram por eles remetidos para as trevas
exteriores da irracionalidade.

Claro que ainda dentro do modelo, diversos economistas, como Ve-
blen ou Keynes não deixaram de reconhecer criticamente que as decisões
económicas obedecem a «racionalidades limitadas», visto ser impossível
ignorar a incerteza, bem como a imperfeição da informação a que os ac-
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tores acedem. Múltiplos estudos mostraram, de resto, a «irracionalidade»,
por exemplo, das decisões de investidores, procurando o risco ou fugindo
a ele em situações inadequadas.

Um outro problema refere-se ao que se pode chamar a teologia da
«mão invisível». A ideia, com origem em Adam Smith, é a de que, em
contexto de mercado, as decisões (racionais) de interesse pessoal promo-
vem sempre o interesse social. O homo economicus, esse ser hiperindivi-
dualista, motivado apenas pela busca de vantagens próprias, conseguiria
assim o milagre de contribuir positivamente para o interesse público e o
bem comum, mesmo atropelando eventualmente quem apareça no ca-
minho. Valorizar este tipo de comportamentos talvez não seja muito pe-
dagógico e resulta em efeitos sociais bem visíveis, em ferocidades com-
petitivas autojustificadas.

Valorizar este tipo de comportamentos talvez não seja muito peda-
gógico e tem efeitos sociais bem visíveis em ferocidades competitivas au-
tojustificadas. Mas o que importa sublinhar é que as ciências sociais têm
mostrado empiricamente e em abundância situações de tensão e de con-
tradição entre interesses individuais e colectivos, designadas habitual-
mente «dilemas sociais». Ou seja, a coincidência de interesses será apenas
um caso particular dentro da teoria da acção.

Por outro dado, a partir da teoria dos jogos, são apresentadas situações
em que a pura competição só aparentemente maximiza proveitos. O mo-
delo do «dilema do prisioneiro» aplicado ao comportamento das empre-
sas mostra que, sem prejuízo de se poder obter vantagem imediata na re-
cusa de cooperação, todos os actores acabam por perder se essa
cooperação se não efectivar. E outros exemplos, retirados do comércio
internacional, vão no mesmo sentido da não coincidência forçosamente
harmónica, neste caso, entre as políticas de interesse estritamente nacio-
nal e as resultantes colectivas.

É evidentemente certo que, independentemente dos seus reflexos so-
ciais mais positivos ou mais negativos, os comportamentos de tipo indi-
vidualista não só existem como produzem por vezes efeitos de profecias
que se cumprem a si próprias, de self-fullfiling prophecies. Em parte porque
o espírito do tempo e as socializações específicas indicam e justificam
um caminho, ele acaba mesmo por ser seguido. São conhecidas pesqui-
sas, por exemplo, mostrando o maior autocentramento de estudantes de
Economia, pouco disponíveis para a cooperação em jogos do tipo «di-
lema do prisioneiro». Mas é também claro que a própria prevalência alar-
gada e transversal do mercado nas nossas sociedades encoraja análises de
custo-benefício de padrão individual. 
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Cabe às ciências sociais estudar os valores e os comportamentos desse
tipo, bem como a tendência, embora não transversal nem universal, para
o individualismo e para o free riding. Não se julgue, em todo o caso, que
a teoria do homo economicus se reduz à simplicidade unidimensional das
suas mais básicas e ingénuas formulações, já que diversas tentativas vão
no sentido de sofisticar as análises ou até de evitar a referência explícita
à teoria. Mesmo então, as suas capacidades explicativas de comporta-
mentos parecem conservar-se, em todo o caso, muito limitadas. 

Quando se pretende, por exemplo, dar conta desses comportamentos
através do recurso quase exclusivo a motivações «extrínsecas», a prémios
e castigos com origem social, ficam ignoradas outras dimensões menos
utilitárias mas igualmente pertinentes que contribuem para a acção. O
homo economicus dificilmente explica a heroicidade, a solidariedade, o al-
truísmo, ou as práticas individuais e sociais comandadas pelos afectos,
pelos sentimentos, pelo prazer, pela consciência cívica.

Apesar de economistas clássicos, como Mill e Pareto, terem prevenido
contra utilizações fora da teoria económica, a verdade é que o postulado
comportamental da maximização racional e egoísta da utilidade foi sendo
adoptado por outras ciências sociais. Exemplo conhecido é a teoria do
public choice, que uma parte dos cientistas políticos julgou utilizável nas
suas próprias análises. E há mesmo quem veja na teoria da escolha racio-
nal o paradigma a exportar para o conjunto das ciências sociais. Os ac-
tores racionais agiriam em busca de objectivos predefinidos de interesse
material, de utilidade, de lucro, de riqueza. Todos os outros objectivos
possíveis podem ser descartados como não racionais (Zafirovski 1999).

Fala-se assim, abusando talvez de analogias e metáforas, do «mercado
político», da «troca» e da «concorrência» políticas, com o inconveniente
apenas de através dessas expressões se poder fazer passar a lógica exclusiva
do cálculo custo-benefício em interesse próprio. Parece em todo o caso
evidente que na análise política se devem ter em conta também o Estado,
o poder, a justiça, as ideologias, os valores, tudo susceptível de convocar
outras lógicas, porventura «irracionais». 

De qualquer modo, seria sempre reducionista uma visão teleológica
de toda a acção, determinada por objectivos exclusivamente utilitários e
invariantes, ligados porventura à «natureza humana». Por muito que as
ciências sociais possam ganhar com a formulação de conceitos e teorias
que facilitem a comunicação entre elas, que constituam uma espécie de
língua franca teórica partilhável, não será esse o caso da teoria da acção
ou da escolha racional, se ela pretender constituir um modelo universal
de comportamento.
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A estas perspectivas outras se contrapuseram, como era inevitável.
Para dar um exemplo, recorde-se como a tradição psicanalítica chama a
atenção para a coexistência e a contraditoriedade de objectivos, para in-
consistências e fragmentações, para comportamentos «irracionais» deter-
minados por conflitos internos com raízes em parte opacas para os pró-
prios indivíduos.

Todas as ciências sociais se ocupam necessariamente, em algum mo-
mento, ou mesmo de forma central, de comportamentos individuais e
sociais. A Sociologia também. Felizmente houve o bom senso de nunca
se deixar afirmar um homo sociologicus, até pelas boas razões epistemoló-
gicas de ser ilusório dar realidade ontológica a «fatias» da realidade social
como a economia ou a política, por exemplo, quando tais compartimen-
tações são apenas construções analíticas das respectivas disciplinas. 

Mas se houvesse uma teoria do homo sociologicus, ela serviria sobretudo
para sublinhar que os valores – entendidos como sistemas de preferências
duradouras funcionando como referências para a acção – são reproduzi-
dos e interiorizados pela socialização. Que as socializações têm a hetero-
geneidade e a diversidade correspondentes aos meios sociais em que ocor-
rem, contribuindo a esse nível, não apenas para as diversidades entre os
actores sociais, mas até para «desarmonias» nos próprios comportamentos
das pessoas. Que, finalmente, emoções, afectos, memórias, normativida-
des, em suma, tudo aquilo sem o qualificativo de razão, entra por inteiro
nos determinantes do comportamento. Não sendo questionável que exis-
tem constrangimentos múltiplos aos comportamentos individuais, alguns
deles cristalizados por exemplo em instituições, ou na necessidade de
adaptação a certos papéis sociais, ou ainda na reprodução de identidades
com alguma duração temporal, a verdade é que tais constrangimentos
não são nem monolíticos nem imutáveis e, sobretudo, eles não são nunca
passivamente sofridos. Ou seja, os constrangimentos coexistem com as
margens de manobra individuais a que chamamos liberdade.

Conceitos como o de habitus, de sistemas de disposições, de Pierre
Bourdieu, procuram dar conta do enraizamento social das práticas indi-
viduais e colectivas mas também, e simultaneamente, mostrar que a re-
produção social nunca é uma clonagem do passado, que dela faz parte
a irrupção do novo. 

A análise dos valores vai ganhando importância crescente na pesquisa
sociológica, com prevalência na de natureza comparativa, em particular
porque se entendeu que essas dimensões simbólicas são em si mesmas
reveladoras de diferenças sociais de grande relevância. Os valores reme-
tem, a montante, para as dinâmicas, os procedimentos e os contextos da
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sua própria inculcação e a jusante para os comportamentos que eles aju-
dam a explicar e até certo ponto a prever.

Que os valores e as razões ou motivações dos comportamentos nem
sempre são sempre egoístas, sob o comando estrito da vantagem indivi-
dual, e também não são sempre «morais», como defende uma certa filo-
sofia política é algo que não carece de demonstração. 

As teorias da acção têm por isso de ser construídas sem apriorismos
e reforçar-se na robustez da empiria. Talvez valha a pena dar uma ilustra-
ção rápida da variedade de valores coexistentes nas nossas sociedades re-
ferindo a aplicação, de dois em dois anos, a mais de vinte países europeus
e a mais de 40 000 cidadãos, do European Social Survey. Trata-se de um
inquérito que justamente reserva boa parte das suas questões à identifi-
cação de valores e de que já estão disponíveis os resultados de diversas
aplicações, a partir de 2002.

A proposta teórico-empírica que presidiu à recolha de informação
sobre o sistema mais abstracto e abrangente de valores sociais foi feita
por Shalom Schwartz, sob a forma de uma teoria das orientações básicas
ou transituacionais dos indivíduos. E a operacionalização desses valores
exigiu, naturalmente, um amplo conjunto de indicadores (Schwartz 1992;
Schwarts 1999).

O modelo teórico retém dez tipos motivacionais de valores, em es-
trutura circular, para representar proximidades, distâncias e oposições
entre eles, mas sumariza-se em duas dimensões ortogonais. A primeira
envolve a autopromoção versus a autotranscendência, remetendo para a
oposição entre poder e realização, de um lado, e universalismo e bene-
volência do outro. A segunda dimensão opõe a abertura à mudança ao
conservadorismo. Se o segundo eixo é de compreensão imediata, em re-
lação ao primeiro pode dizer-se que expressa o contraste entre autocen-
tramento de interesses e formas de sociocentramento.

A aplicação de 2002 a cerca de 40 000 europeus confirmou a respectiva
distribuição diferencial pelos eixos retidos. Aludindo apenas a resultados
dessa distribuição, verificou-se, por exemplo, que são genericamente os
países escandinavos que mais se situam do lado da autotranscendência.
Em termos de classes sociais, são os empresários, os dirigentes e os profis-
sionais liberais que mais escolhem o pólo da autopromoção.

O que importa uma vez mais sublinhar, no entanto, é que os valores
e as orientações dos indivíduos estão longe de se reduzir à busca siste-
mática de vantagens estritamente pessoais. Os indivíduos são seres refle-
xivos e as suas orientações genéricas têm também de ser cruzadas com
os contextos e com as situações que eles próprios avaliam, de modo a
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escolherem os seus comportamentos. Nenhuma teoria da acção pode
fazer a economia da análise dessas dimensões.

O que se pode esperar dos cidadãos a favor do bem comum é, evi-
dentemente, uma questão empírica. Parece claro, em todo o caso, que
mesmo acções individuais que não se dirigem estratégica e voluntaria-
mente a objectivos desse tipo, podem contribuir para o bem – ou para o
mal – comum. Existem depois comportamentos, individuais ou colecti-
vos, directamente motivados pela realização do bem comum, o que não
os isenta, de resto, da possibilidade de efeitos perversos. Finalmente, de
certas instituições, como globalmente do Estado, esperam-se acções es-
tratégicas no sentido do bem-estar colectivo: do lugar da ciência política,
como da filosofia ou da ética, o princípio a enunciar será o de que seja
visada a obtenção do «máximo de bem possível para o maior número».

A respeito do bem comum e para usar os conceitos da Economia,
pode dizer-se que nele não há exclusão – pelo menos em contexto de-
mocrático – mas há rivalidade, já que existem objectivos insusceptíveis
de cumprimento simultâneo e que por isso exigem a definição de prio-
ridades, exigem escolhas. Convém perguntar, por outro lado, se o bem
comum não corresponderá a um valor societal, a um valor de ordem glo-
bal. E, a ser assim, quem o define nas suas manifestações concretas e
como se define?

A primeira interrogação parece ter resposta fácil, embora eventual-
mente simplista: ele tem de ser definido através dos mecanismos da de-
mocracia, mesmo reconhecendo a esta as múltiplas imperfeições que per-
mitem caracterizá-la, como diz Renato Lessa, e mesmo nos melhores
casos, como «democracia aristocrática». 

Já quanto à definição do bem comum, à resposta mais geral sobre
aquilo em que ele consiste, será sempre necessário ter em conta a histo-
ricidade das suas manifestações. Algumas definições práticas do bem
comum e dos caminhos que a ele podem ou não conduzir, serão nalguns
casos relativamente invisíveis na conjuntura, ou seja, os efeitos de opções
políticas de base só se mostram no período longo. Vale a pena aludir, a
título de ilustração, ao que tem ocorrido com a agricultura em Portugal.

Sabe-se que as sucessivas formulações da Política Agrícola Comum
(PAC) pouco têm ajudado ao desenvolvimento produtivo da agricultura
portuguesa, ignorando a componente estratégica desse desenvolvimento
e preferindo em diversas situações subsidiar abandonos de produção.

Para resumir uma história de sucessivas perdas, a partir de meados do
século XX, diga-se apenas que se trata de uma história de colapso, que ar-
rasta a desvitalização do mundo rural e que não constitui certamente in-
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dicador de desenvolvimento e de modernização. Parece ter estado esque-
cido que a agricultura é multifuncional, gera também «externalidades po-
sitivas», gera bens públicos, ou seja, bens cuja utilidade ninguém está dis-
posto a pagar por não entrarem directamente no mercado. Trata-se, desde
logo, da preservação do ambiente, da biodiversidade, do património no
seu sentido mais lato, bem como, no plano simbólico, da construção e
reconstrução de identidades (Oliveira Baptista 1993).

Do que aqui se trata, portanto, é de um conjunto de políticas públicas
de origem nacional ou internacional, que implicam prioridades sacrifi-
cando o bem comum. A prazo descuram, por isso, não apenas o bem-
-estar de alguns segmentos da população, mas o bem comum no seu sen-
tido mais pleno. Em cada tempo e em cada espaço verifica-se obviamente
uma enorme diversidade de objectivos e de desejos das pessoas, bem
como dos grupos sociais, na apreciação do que possa constituir o bem-
estar individual e o bem comum ou colectivo. Mas existem também, de
qualquer modo, indicadores objectivos que funcionam como condições
genéricas para a qualidade de vida, para a possibilidade desse bem-estar
individual e colectivo.

Do ponto de vista da análise empírica, o primeiro observável funda-
mental será o do conjunto de opções, nomeadamente, mas não apenas,
de políticas públicas, que vão configurando os futuros. A responsabilidade
dessa avaliação, que se traduz antes de mais num juízo sobre objectivos e
instrumentos, é evidentemente colectiva e confunde-se com o próprio
processo da democracia. 

Parece em todo o caso haver dois outros observáveis fundamentais
para tentar aferir, em cada situação, até que ponto se pode falar de bem
comum mais ou menos concretizado. 

Um deles refere-se àquilo que os próprios cidadãos dizem sobre o seu
bem-estar subjectivo: as respectivas respostas agregadas, por exemplo por
referência a um país, darão genericamente indicações sobre a qualidade
de vida nesse país.

O outro observável tem a ver com a recolha de informação de indi-
cadores «objectivos» de qualidade de vida, recolha a que as ciências so-
ciais têm procedido com alguma sistematicidade. Os elementos recebidos
a partir de ambas as perspectivas têm além da virtude de se complemen-
tarem, a de permitirem comparações no tempo e no espaço, por forma
a melhor ser possível situar os resultados respectivos.

Para se efectivar uma análise objectivista, mais independente portanto
das avaliações feitas pelos cidadãos, é possível reter a distinção entre qua-
lity of life – ainda sensível às características de cada avaliador, (às circuns-
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tâncias da sua vida pessoal e dos seus estados emocionais) – e a quality of
living, essa, sim, imune a tais aspectos justamente por recorrer a indica-
dores que pretendem extrair objectividade de uma partilha alargada do
que se considera qualidade (Mercer 2010).

A definição operacional da «quality of living» passa, neste exemplo,
pelo enunciado de dez categorias, desdobradas em trinta e nove factores
ponderados por importâncias relativas. Esse conjunto, que se refere a
contextos reportados a cada território, retém dimensões políticas, socioe-
conómicas e ambientais, e é utilizado anualmente na análise da qualidade
hierarquizável de mais de três centenas de cidades no mundo. Assinale-
se, por curiosidade, que Lisboa ocupava o 45.º lugar no Mercer Quality
of Living Survey 2010. 

Vários autores têm procurado contribuir para afinar o conceito de
qualidade de vida e sobretudo para encontrar indicadores eficientes na
medição comparativa da sua incidência, mas o problema tem também
preocupado instâncias oficiais, interessadas em obter informação mais
rigorosa, susceptível de informar políticas públicas consistentes.

Um bom exemplo é a encomenda feita à European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions no sentido de analisar o
modo como na Europa a 27, a que se juntou a Turquia, eram avaliadas as
condições de vida e de trabalho. Os resultados do First European Quality
of Life Survey, aplicado em 2003, foram publicados no ano seguinte e o
esforço prolongou-se em diversos relatórios analíticos (EFILWC 2007).

Em termos conceptuais, ainda uma vez se sublinha o carácter multidi-
mensional da qualidade de vida e a ligação entre as suas dimensões, bem
como a necessidade de combinar aproximações objectivas e subjectivas, sa-
lientando-se a importância do acesso a recursos materiais, das redes derela-
ções pessoais e sociais e do respeito e reconhecimento obtido por cada um.

Podem ser destacados alguns dos resultados obtidos. Verificou-se, por
exemplo, que a integração social é fortemente dominante e que as redes
de apoio em caso de dificuldade funcionam, com particular relevo para
a família. Registaram-se diferenças significativas na avaliação da qualidade
de vida, quer entre os países, quer no interior de cada um. As origens tra-
dicionais de desigualdades – rendimento, educação, estatuto do trabalho
e classe social – continuam a ser genericamente dominantes e a contribuir
para as avaliações diferenciais da qualidade de vida.

Existem divergências nas perspectivas sobre as causas das tensões so-
ciais: na Europa dos 15 prevalece a atribuição delas a problemas de etnia,
enquanto nos outros países mais frequentemente se admite resultarem
das desigualdades entre classes sociais (entre ricos e pobres e entre em-
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presários e trabalhadores). Também as condições sociais e o acesso a re-
cursos desempenham papel importante no bem-estar percebido: menos
recursos materiais, menos literacia, menos saúde, menor confiança nos
outros e no sistema social, desemprego, tudo isso influi negativamente
na percepção individual da qualidade de vida.

O rendimento e a prosperidade de cada país, ligados à qualidade da
governação, constituem igualmente indicadores de qualidade de vida.
Nos novos países-membros, finalmente, e em função de heranças políti-
cas recentes, tende a prevalecer desconfiança nas instituições e alguma
anemia da sociedade civil, traduzida, por exemplo, em baixíssimos níveis
de participação em organizações voluntárias. Boa parte destas verificações
confirma resultados idênticos obtidos por outras fontes. Neste relatório,
como o seu subtítulo logo enfatiza, tratava-se de uma pesquisa com in-
tuitos directos de obter informação para a intervenção política. A síntese
que os autores propõem é a de que a Europa actual se compõe de dife-
rentes espécies de sociedades, o que justifica a impossibilidade, do ponto
de vista dessa intervenção política, de se focar qualquer dimensão isolada.
Visto existirem «[...] múltiplas ‘Europas’, os responsáveis políticos devem
enquadrar uma imagem mais complexa das sociedades europeias, pas-
sando simultaneamente por processos de integração e de diferenciação»
(EFILWC 2007, 7).

Refira-se, a propósito das conclusões do Inquérito, a importância da
prosperidade das nações para o bem-estar, prosperidade habitualmente
medida por instrumentos como o PIB. Um dos cuidados mais necessá-
rios mas também mais evidentes que é preciso ter em geral na pesquisa
científica diz respeito a limitar a utilização dos conceitos e das medidas
aos seus campos pertinentes de aplicação. Os autores do relatório men-
cionado não cometem obviamente esse tipo de erros e até sublinham,
logo à partida, a necessidade de uma perspectiva multidimensional.

Não deixa de ser surpreendente, em todo o caso, a recorrência com
que se tem cedido, em outros contextos, à perigosa tentação de utilizar
os níveis do PIB para deles directa ou indirectamente tentar deduzir qua-
lidade de vida, bem-estar e todo o tipo de conclusões na análise das so-
ciedades. Ora sabe-se bem que o PIB constitui uma medida que permite
avaliar a produção económica cujos fluxos passam pelo mercado. Não
tem possibilidade de dizer se estamos perante um «bom» crescimento
económico, isto é, se esse crescimento pode ser considerado adequado e
sustentável. Não avalia os tipos de actividade que geram rendimento,
sendo impossível por isso, enquanto índice, distinguir que percentagem
dela tem efeitos socialmente positivos e negativos. Não dá conta de con-
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sequências na delapidação eventual de recursos naturais envolvida nos
processos económicos. Não mede a incidência das desigualdades econó-
micas e sociais. Deixa de fora todos os comportamentos económicos ex-
teriores ao mercado, como é o caso de parte das actividades do 3.º sector,
ou o trabalho doméstico, ou, por definição, a economia subterrânea.

Significam esses exemplos que o PIB constitui uma medida inútil? 
A resposta é evidentemente negativa. Enquanto cômputo dos fluxos eco-
nómicos mercantis mantém todo o interesse, mas o que se não lhe pode
pedir é que estime, pelo menos isoladamente, o bem-estar colectivo. 

Melhores indicadores do bem-estar serão, apesar de tudo, o rendi-
mento real, o consumo, a riqueza. Sendo a avaliação crítica dos limites
do PIB já bem antiga, no recente Report by the Commission on the Measure-
ment of Economic Performance and Social Progress, conhecido como Relatório
Stiglitz, não deixam os autores, em todo o caso, de revisitar a questão (Sti-
glitz et al. 2009, 21 e segs.). Mas no Relatório são igualmente propostas
análises em torno do problema da qualidade de vida (Stiglitz et al. 2009,
42, 58 e segs.).

Porque se considera que o bem-estar subjectivo constitui dela um
bom indicador genérico, é recomendável que ele continue a ser averi-
guado, eventualmente separando as auto-avaliações de recurso mais cog-
nitivo, das emoções positivas e das emoções negativas. Será também pre-
ciso, por outro lado, recorrer a apreciações das condições objectivas de
vida e das oportunidades das pessoas, dos seus «funcionamentos» e «li-
berdades», ligados à capacidade de escolha para atingir objectivos. 
Aqui a lista dos observáveis é certamente ampla e também aberta, po-
dendo envolver saúde, educação, segurança, actividades pessoais diversas,
intervenção política, capital de relações e apoios ou contexto ambiental.

A este propósito, valerá a pena não apenas apreender que preferências
exprimem os cidadãos a respeito de aspectos não monetários da quali-
dade de vida, como tomá-las como condição para pesar a importância
do acesso diferencial aos aspectos seleccionados.

Para cada uma das dimensões relevantes importa ainda avaliar as desi-
gualdades entre pessoas, entre classes e grupos, entre gerações, bem como
medir agregadamente essas dimensões para lhes perceber a distribuição
conjunta, tanto mais quanto é conhecida a influência decisiva das desi-
gualdades económicas e sociais, no interior de cada país, na incidência
dos mais variados problemas (por exemplo, Wilkinson e Pickett 2010). 

Todo esse esforço permitirá então chegar a novos índices de qualidade
de vida, a complementar os já existentes, dos quais o mais conhecido e
utilizado continua a ser o Human Development Index.
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Informação objectiva sobre a qualidade de vida em cada sociedade,
complementada com a agregação de apreciações que os cidadãos fazem
sobre os seus contextos de vida, constituirá um panorama de partida para
se aferir o horizonte do bem comum que sempre se afirma, do lugar da
política, constituir o objectivo último a atingir em cada democracia. Bem
comum que por definição se deve sobrepor a interesses particulares e
que tem de respeitar o pacto intergeracional da sustentabilidade, bem
como, de um modo mais geral, o contrato social envolvendo todos os
cidadãos. 

Num plano mais abstracto, a pedra-de-toque que parece permitir a
aferição do bem comum será o acesso e o uso generalizado, pelos cida-
dãos, de capacidades efectivas de escolha. Quanto melhor for a informa-
ção disponível, e sobretudo quanto mais essas capacidades se possam
afirmar na apreciação reflexiva e na intervenção quanto ao presente de
cada sociedade e aos seus futuros possíveis, mais estaremos próximos do
bem-estar partilhado, mais podemos dizer que o bem comum não é uma
simples retórica e que a cidadania se vai efectivamente exercendo.
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Capítulo 3

Do bem comum aos bens públicos:
uma visão jurídica 

Ao discutir a questão do valor na teoria do direito e do Estado, Luís
Cabral de Moncada identifica a primeira e fundamental referência do
problema do valor para o campo jurídico: «os valores são, antes de mais
nada, como acabamos de dizer, ‘objectos ideais’» (Moncada 1995, 275).
Sendo objectos ideais, é nas vivências valorativas que o conhecimento
axiológico encontra a sua matéria de conhecimento, constituindo-se os
valores de qualquer sistema ético como o «produto de uma superior cons-
ciencialização de infinitas vivências valorativas, levado a efeito pela re-
dução destas vivências pelo pensamento à unidade de uma ideia que a
todos domina e procura coordenar num sistema» (idem, 273). Assim se
entende, diz-nos, que os valores nunca sejam indiferentes ao espírito,
produzindo em nós um apelo permanente. 

Se no campo do direito o objecto ideal é tratado como matéria de di-
reito natural – «prestamos agora atenção ao direito, não objecto real, mas
objecto ideal: não ao direito que é, mas ao que deve ser» (idem, 288) –, 
e se no direito o valor mais alto é a justiça, então podemos assumir, com
o autor, que o direito procura sempre conservar e garantir idealmente a
vida dos indivíduos e dos grupos. Mas que vida é esta? Não só a vida do
indivíduo, mas também a da sociedade. E ao falarmos da primeira en-
contramo-nos no terreno do direito privado, na segunda entramos no
terreno do direito público, ou seja, na esfera do político.

Partindo-se do pressuposto de que a relação entre a esfera do político
e o direito natural encontra no Estado uma figura institucional de refe-
rência, uma vez que o Estado é «a organização que efectua a positivação
da ordem jurídica e cuida de assegurar os direitos de cada um» (Kempski
1993, 501), assumem-se três tipos de situações em que esta relação se ma-
nifesta e que o direito público regula: as relações entre indivíduos e co-
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munidade; as formas de organização das comunidades; as relações entre
diferentes comunidades. 

Ora, os valores do Estado dizem respeito às condições necessárias
para que os outros valores se possam realizar, uma vez que, «enquanto
os valores do indivíduo e da personalidade são, na sua maior parte, na
hierarquia axiológica, valores-fins, [...] os valores do Estado ou políticos,
a que agora nos referimos, são exclusivamente valores-meios» (Moncada
1995, 309). 

Enquanto na ética pura se identificam os valores mais elevados para
o indivíduo, na axiologia do Estado os valores primeiros são aqueles que
é fundamental reconhecer e respeitar para que a comunidade possa existir
e prosperar: «O fim supremo da primeira é a virtude. O da segunda, o
bem comum» (idem, 314). E neste contexto pode entender-se que o bem
comum, sendo um «fim específico do Estado, tal como o conceito de
justiça, é também um conceito formal, ao mesmo tempo absoluto e re-
lativo. Dá-nos uma ideia programa mas não um conteúdo preciso» (idem,
317). 

Definem-se assim as coordenadas que situam a questão do bem
comum no quadro de uma reflexão jurídica: por um lado temos uma di-
mensão axiológica que se constrói através de vivências valorativas poste-
riormente sistematizadas de forma coerente num sistema de leis ideais 
– Direito Natural; por outro lado, temos um ramo particular do direito
que procura tornar positivos esses valores e regular de forma justa as rela-
ções entre entidades em contexto público dando-lhes expressão material –
Direito Público. 

Mas como definir o bem público em relação ao bem comum? 1 Se o
direito natural nos remete para uma esfera de discussão axiológica, pro-
curando sínteses entre valores espirituais e valores vitais, já o direito pú-
blico, associando esses valores a uma ideia de comunidade organizada
segundo normas e leis, procura de acordo com o princípio da justiça as
melhores formas de os materializar. E no contexto do direito público, o
conceito de bem público pode ser entendido como um meio para alcan-
çar um fim (Amaral 2003; Caetano 1983; Cretella Júnior 1969). Poderá
então partir-se do princípio de que o bem público é um suporte material
do bem comum? 

1 Tenha-se em consideração, no entanto, o que nos diz Menezes Cordeiro: «Uma
teoria consistente dos bens públicos, base duma distinção actualista entre coisas no co-
mércio e fora do comércio, só é pensável com o aparecimento do Direito Administrativo
no século XIX» (Menezes Cordeiro 2002, 38).
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Dos valores aos critérios: o bem público 
no direito administrativo 

De entre os meios fundamentais a que a Administração Pública recorre
para desenvolver a sua actividade, diz-nos Marcello Caetano, «prosse-
guindo os interesses de segurança e bem-estar que lhe estão confiados, con-
tam-se os bens – bens próprios e bens alheios» (Caetano 1983, 879). Parte
destes bens são públicos e podem ser identificados porque assim são qua-
lificados por lei: «a classificação de uma coisa como pública depende da
lei. Só são públicas as coisas qualificadas por lei». Mas o que são as coisas 2

públicas? 3 Fundamentalmente são «as coisas submetidas por lei ao domí-
nio de uma pessoa colectiva de direito público e subtraídas ao comércio
jurídico privado em razão da sua primacial utilidade colectiva» (idem, 881).

Para além da sua qualidade, que lhes permite contribuir para a realiza-
ção do interesse público cumprindo uma função de utilidade colectiva, o
«conjunto das coisas públicas e os direitos públicos que à Administração
competem sobre elas formam o domínio público, objectivamente consi-
derado. Por isso as coisas públicas são também denominadas bens do do-
mínio público» (idem). Fica assim definida, num primeiro momento, a
qualificação formal de publicidade atribuída a uma coisa: (i) uma coisa 
é pública porque assim está classificada na lei; (ii) essa qualidade assiste-
-lhe porque demonstra ser portadora de primacial utilidade pública; (iii)
a coisa pública, assim como os direitos da Administração que sobre ela
recaem, constituem o domínio público; (iv) as coisas públicas são sub-
metidas ao domínio de uma pessoa colectiva de direito público.

2 A definição jurídica de coisa encontra um estudo sistemático em Menezes Cordeiro
(2002): «Apesar das flutuações linguísticas, parece ocorrer uma certa tendência coloquial
para restringir ‘coisa’ às realidades corpóreas, enquanto os ‘bens’ se alargam a realidades
imateriais ou humanas. Fala-se, pois, em ‘bens materiais’ ou ‘bens de personalidade’, em
conjunções nas quais o termo ‘coisa’ ficaria inadequado ou deve mesmo ser evitado. [...]
Por outro lado, ‘bem’ pode assumir um sentido económico: traduz um quid raro, capaz
de satisfazer necessidades humanas. Torna-se, assim, mais restrito do que coisa: esta não
deixará de o ser pelo facto de não ter a mínima utilidade. Mas ainda a nível económico,
«bem» tem sido restringido a realidades materiais, por oposição a ‘serviços’» (Menezes
Cordeiro 2002, 24-25).

3 O Direito Romano fazia a distinção: «A categoria das coisas comuns a todos – res
communes omnium – surge em Iustinianus: exemplifica com o ar, a água corrente, o mar
e as praias. Não se confunde com a das coisas públicas, que pertencem à universitas – um
conjunto de pessoas – por oposição às privatae, próprias de cada pessoa singular. 
A enumeração das coisas públicas surgia de modo empírico, à medida que a sociedade
romana se desenvolveu. Abrangia estradas, rios, termas, praças e realidades similares»
(idem, 13).
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Mas como se distinguem os bens públicos dos bens privados? Do
ponto de vista do direito, há dois elementos fundamentais a considerar
na identificação da coisa pública. Um primeiro, de carácter formal, fun-
ciona como índice ou sinal indicativo de que as coisas possuem utilidade
pública. Um segundo, de carácter valorativo, corresponde às razões que
levam a que se considere que essa coisa subscreve a utilidade: mais do
que identificar as coisas propriamente ditas, com recurso a índices pró-
prios, o que «interessa saber é a razão por que a lei submete certas coisas
ao regime do Direito público, qual o motivo por que confere à Admi-
nistração poderes especiais sobre elas» (idem, 886). 

Relativamente aos critérios formais, diz-nos Marcello Caetano, pode-
mos identificar dois tipos fundamentais: o do destino da coisa pública; o
dos caracteres que a definem. Para a definição do destino, são utilizados
três critérios: o uso público – distingue com base na ideia de que devem
ser públicas as coisas destinadas ao uso de todos; o serviço público – esta-
belece a afectação ao serviço público como principal critério de atribuição
do carácter público; o fim administrativo – define como coisas públicas
as coisas afectas a uma pessoa colectiva de direito público que satisfaçam
a um dos fins desta pela sua aplicação directa. 

No que diz respeito aos caracteres apresentam-se dois: o critério da
afectação – da coisa à utilidade pública, constituindo-se como um critério
prático (quando uma coisa está afecta à utilidade pública passa a ser pú-
blica em si mesma); o critério positivista – refere-se à propriedade, e diz-
-nos que serão dominiais as coisas que a lei submete ao regime integral
da propriedade pública. 

Mas se estes critérios funcionam como índices de identificação da
coisa pública, essenciais para a prática jurídica, no domínio do político
torna-se fundamental definir a qualidade que distingue o bem público
de outros bens. E, neste caso, o direito procura definir essa qualidade
em função da noção de utilidade pública: «consiste na aptidão das coisas
para satisfazerem necessidades colectivas» (idem, 887). Distinguindo-se
dois tipos essenciais de utilidade – utilidade pública funcional e utilidade
pública natural ou inerente 4 –, é no segundo que se manifesta, diz-nos
Marcello Caetano, «o verdadeiro fundamento da publicidade das coisas,

4 (i) utilidade pública funcional – ocorre quando se verifica a afectação a uma função
justificada apenas «pela importância e necessidade da afectação à função» (Caetano 1983,
888); (ii) utilidade pública natural ou inerente – advém de as coisas só servirem uma fun-
ção considerada útil do ponto de vista público e, como tal, exigirem «o carácter público
da coisa» (idem).
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visto que nos outros casos intervém um juízo valorativo do legislador»
(idem).5

Deduz-se, portanto, que a coisa pública se identifica formalmente 
através de critérios práticos, mas que assume essa qualidade porque o le-
gislador nela identifica um determinado valor. E para a identificação desse
valor existe também um critério de distinção jurídica que, no caso portu-
guês, é «fundamentalmente o de Otto Mayer, e aproxima-se do de Coquet
e Waline, que consideram característica da dominialidade o facto de os
bens não poderem ser substituídos por outros sem inconvenientes, por
virtude da sua especial adaptação a um fim de utilidade pública, seja
por via de configuração natural, seja por causa das obras que sofreram,
seja pela importância histórica ou científica» (idem, 889).

Pode assim apresentar-se uma segunda síntese do conceito de coisa pú-
blica que acrescenta à primeira um quinto critério: (i) uma coisa é pública
porque assim está classificada na lei; (ii) essa qualidade assiste-lhe porque
demonstra ser portadora de uma utilidade pública; (iii) a coisa pública,
assim como os direitos da Administração Pública que sobre ela recaem,
constituem o domínio público; (iv) as coisas públicas são submetidas ao
domínio de uma pessoa colectiva de direito público; (v) o critério final
para a definição da utilidade pública conferida a uma coisa define-se pela
não possibilidade de substituição dessa coisa sem prejuízo.

Relativamente a esta síntese interessa-nos aprofundar três questões
que se manifestam centrais na definição do conceito. Em primeiro lugar,
saliente-se que o bem público, apesar de meio, contém em si mesmo
um valor relativo a uma necessidade humana que o distingue de outros
bens, não possuidores dessa qualidade. Daqui resulta que os segundos
podem ser substituídos, mas os primeiros não. Em segundo lugar, e as-
sumindo a variabilidade das necessidades colectivas, pressupõe-se que
o bem público subscreve, pelo menos em parte, esse carácter variável,
dependendo essa variabilidade não só de uma natureza eventualmente
mutável de algumas coisas, mas também da forma como se modificam
o comportamento e as necessidades humanas. Por fim, dificilmente se
poderá definir a coisa pública exclusivamente num sentido material. 

73

5 Marcello Caetano identifica ainda uma situação particular: «No nosso direito posi-
tivo adoptou-se o sistema da enumeração específica completada, quanto aos bens do Es-
tado, pela menção de um índice que se reputou evidente. A enumeração compreende
bens cuja utilidade pública se conhece através de vários índices; o índice evidente cuja
existência logo denota publicidade é o «uso directo e imediato do público». Só quando
existe este índice evidente é que a lei permite que o intérprete considere públicas coisas
não enumeradas categoricamente como tais por disposição legal» (Caetano 1983, 888). 
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O bem público, sendo uma coisa jurídica,6 surge associado a todo um
conjunto de direitos que sobre ele recaem e que constituem o domínio
público. Comecemos pelo fim.

Os bens do domínio público

A noção de domínio público encontra na definição jurídica de univer-
salidades um suporte para a atribuição de uma unidade própria a um con-
junto plural de elementos. De acordo com o Código Civil, as coisas
podem ser simples ou compostas, formando universalidades.7 E as uni-
versalidades públicas são, segundo Marcello Caetano, os «complexos de
coisas pertencentes ao mesmo sujeito de direito público e afectadas ao
mesmo fim de utilidade pública que a Ordem Jurídica submete ao regime
administrativo como se se tratasse de coisas públicas simples» (idem, 890).8

Daqui resulta, essencialmente, que o domínio público é constituído por
um conjunto de coisas tidas pelo seu conjunto. E assim se entende que
os bens dominiais são «tudo aquilo que forma objecto dos direitos de do-
mínio público em sentido estrito» (Caetano 1983, 896). 

Mas o que é então o domínio público? Diz-nos o autor que «domí-
nio público significa quer a categoria das coisas públicas, quer os poderes
da Administração sobre os bens apropriados, sobre certos espaços sujei-
tos à mera soberania do Estado e, em sentido lato, sobre as próprias coi-
sas particulares (servidões administrativas)» (idem), sendo composto por
bens naturais e por coisas devidas à acção do homem: os primeiros for-
mam o domínio público natural, os segundos o domínio público arti-
ficial. 

Marcello Caetano enumera o domínio público da seguinte forma: ao
domínio público do Estado correspondem três domínios naturais – o do-

6 Conclusão inerente à própria definição de coisa. O sentido jurídico de coisa é de-
finido por Castro Mendes (1984) como: «a realidade estática e autónoma susceptível de
apropriação ou destino jurídico» (164); a classificação das coisas distingue entre (i) coisas
no comércio e fora do comércio; (ii) coisas corpóreas e incorpóreas; (iii) coisas móveis e
imóveis; (iv) – coisas presentes e futuras. As coisas públicas são coisas fora do comércio:
«é o que pode ser objecto de relações jurídicas não privadas – públicas e internacionais
(citando o artigo 202.º do Código Civil, n.º 2, parte final). É o caso do domínio público»
(169).

7 Artigo 206.º do Código Civil. 
8 Esta concepção foi aplicada pelo autor ao caso da lei das águas do Ultramar (Decreto

n.º 35 463, de 23 de Janeiro de 1946).
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mínio hídrico 9, o domínio aéreo10 e o domínio mineiro 11 – e três domínios ar-
tificiais – domínio da circulação , domínio monumental, cultural e artístico, e
domínio militar. Relativamente ao domínio público do Concelho e da
Freguesia são identificados pelo mesmo autor: o domínio hídrico e o do-
mínio da circulação. No entanto, o princípio da enumeração das coisas
públicas na lei sujeita as coisas do domínio público a explicitação clara,
e é na Lei Fundamental que se deve procurar essa enumeração em pri-
meiro lugar.

A Constituição de 1933, no artigo 49.º, enumerava de forma directa
e indirecta alguns dos bens que o integravam. De forma surpreendente,
«a categoria do domínio público não apareceu na Constituição de 1976,
versão inicial. Haveria então que entender que ela subsistiu apoiada, ape-
nas, na legislação ordinária. A anomalia seria reparada na Revisão de
1989» (Cordeiro 2002, 49). E aí são enumerados alguns dos bens do do-
mínio público (artigo 84.º): «a) As águas territoriais com os seus leitos e
os fundos marinhos contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de
água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos; b) As camadas
aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietá-
rio ou superficiário; c) Os jazigos minerais, as nascentes de águas mine-
romedicinais, as cavidades naturais subterrâneas existentes no subsolo,
com excepção das rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente
usados na construção; d) As estradas; e) As linhas férreas nacionais; 
f) Outros bens como tal classificados por lei» (CRP 2003, 41). Mas para
além da enumeração, determina o referido artigo 84.º que «a lei define
quais os bens que integram o domínio público do Estado, o domínio
público das regiões autónomas e o domínio público das autarquias locais,
bem como o seu regime, condições de utilização e limites» (idem, 42).

Mas se o domínio público é o conjunto de coisas e direitos13 que
sobre elas recaem, poderá falar-se de propriedade das coisas públicas?
Marcello Caetano diz-nos que sim, mas com reservas: «já que o regime

75

9 «As águas territoriais com os seus leitos e os fundos marinhos contíguos, bem como
os lagos, lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos» (CRP,
artigo 84.º).

10 «As camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao pro-
prietário ou superficiário» (idem).

11 «Os jazigos minerais, as nascentes de água mineromedicinais, as cavidades naturais
subterrâneas existentes no subsolo, com excepção das rochas, terras comuns e outros ma-
teriais habitualmente usados na construção» (idem). 

12 «Estradas, linhas férreas nacionais» (CPR, artigo 84.º).
13 Marcello Caetano fala-nos em coisas e direitos, enquanto Menezes Cordeiro nos

fala de coisas e poderes do Estado que sobre elas recaem (Cordeiro 2002). 
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jurídico de uso, fruição, disposição e defesa deste tipo de domínio é di-
ferente do da propriedade privada, parece indicado fazer a construção
de um outro instituto, o da propriedade pública ou administrativa» (Cae-
tano 1983, 895),14 que subscreve os seguintes caracteres: (i) «o sujeito do
direito é sempre uma pessoa colectiva de direito público; (ii) o direito de
propriedade pública é exercido para produção do máximo de utilidade
pública das coisas que formam o seu objecto, conforme a lei determinar;
(iii) o uso das coisas públicas traduz-se na utilização por todos ou em be-
nefício de todos; (iv) a fruição nuns casos confunde-se com o uso (é o
rendimento em utilidade pública), noutros casos é independente dele e
consiste na faculdade de cobrar taxas pela utilização dos bens, ou na co-
lheita dos seus frutos naturais; (v) as coisas públicas são incomerciáveis
como tais pelos processos de Direito privado, mas comerciáveis segundo
o Direito público; (vi) relativamente a terceiros, o proprietário exerce o
jus excludendi alios por meio de actos administrativos definitivos e exe -
cutórios, isto é, usando a sua própria autoridade e independentemente
do recurso aos tribunais» (idem, 896). 

Se desta enumeração resultam algumas propriedades já apresentadas
na definição de coisa pública, outras acrescentam-se-lhe, aumentando a
abrangência da definição de domínio: é feita a distinção entre propósito,
titular e beneficiário da propriedade pública; distingue-se fruição de uso;
atribui-se um carácter de excepção na definição das possibilidades de co-
mércio à coisa pública. 

A distinção entre titular, propósito e beneficiário é fundamental para cla-
rificar que, apesar de o titular da coisa pública ser sempre uma entidade
pública, a sua utilização não é necessariamente um exclusivo da Admi-
nistração. Existem situações diversas em que o uso do domínio público
é feito pelos particulares, desde que esteja garantida a maximização da
utilidade pública e o benefício de todos. 

A utilização do domínio público

Para analisar as situações atrás referidas definem-se duas escalas de
modalidades de uso: uma primeira distingue entre tipos de uso – o uso
directo ou individual e o uso indirecto ou colectivo; uma segunda distingue em

14 Esta é a doutrina que «primeiro afirmada por Dernburg, foi sustentada por Otto
Mayer na Alemanha, por Hauriou em França e por Santi Romano na Itália, e recebe os
sufrágios da maior parte dos escritores modernos» (Caetano 1983, 894).
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função da relação que se deve estabelecer entre o tipo de uso e o destino
próprio das coisas: uso comum e uso privativo. 

Se a primeira é suficientemente explícita nos seus termos,15 a segunda
diz respeito à relação entre o tipo de uso dado a uma coisa e o seu fim
próprio. Ao uso comum corresponde a utilização livre da coisa no fim
que lhe é próprio e habitual por parte de qualquer pessoa, podendo ser
uso comum ordinário – «acessível a todos, sem autorização, ainda que
dentro de certos limites» (Cordeiro 2002, 53) –, ou uso comum extraor-
dinário – «sempre que seja acessível a todos, mas mediante prévia auto-
rização. No uso privativo16 prevê-se a atribuição de um título jurídico a
uma pessoa individual para que possa extrair o benefício da coisa (ou
ainda benefícios suplementares no caso de isso ser possível), habitualmente
mediante o pagamento de uma renda, excluindo-se assim o acesso a outras
pessoas: «este título dimana, em regra, dum acto administrativo –
portanto: de um acto unilateral da Administração» (idem, 54); de uma li-
cença quando se trata de actos unilaterais e de uma concessão quando
se trata de contratos – «tal o esquema que resulta, por exemplo, do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 46/94, de 22 de Fevereiro, relativo à utilização do
domínio hídrico» (idem).

Ora, é neste sentido que se diz que o uso comum corresponde ao
«exercício de um direito público não político – isto é, um daqueles direi-
tos subjectivos públicos que são atribuídos para que cada um possa pros-
seguir os seus interesses que sejam também fins do Estado»17 (Caetano
1983, 936), e que o uso privativo «é um direito relativo, só oponível à
Administração e por conseguinte defensável perante terceiros apenas me-
diante a intervenção da Administração, em cumprimento do seu dever
de assegurar o gozo da coisa pública ao particular» (idem, 947). Ao que
acrescenta Cretella Júnior (1969): os «bens públicos de uso comum estão
fora do comércio, podendo ser utilizados por todos, desde que o uso de
cada um não impeça o de outrem. Sua guarda e gestão é que estão con-
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15 Pressupõe-se que o uso tanto pode ser feito de forma directa pelo particular (utili-
zação de uma via pública, de uma praia ou de um transporte colectivo), como de forma
indirecta pela existência da utilidade garantida por uma entidade própria (um navio de
guerra, por exemplo).

16 O uso privativo assume dois tipos: o uso que depende de licença e o uso que de-
pende de concessão de uso.

17 O uso comum comporta várias modalidades (usos ordinários, usos extraordinários,
usos predominantes e usos acessórios), e obedece a um conjunto de regras gerais (gene-
ralidade, igualdade, liberdade e gratuitidade), expressando um direito público comum
que a todos deve estar acessível.
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finados à administração pública, que só nesse sentido especial se consi-
dera titular da relação jurídica correspondente» (Cretella 1969, 54).

A distinção entre os tipos de uso é fundamental na determinação do
tipo de papel que a Administração pode desempenhar, uma vez que
prevê a possibilidade de existência não só da Administração directa e in-
directa do Estado, mas também a possibilidade de serem atribuídas con-
cessões de exploração e gestão a agentes privados na prossecução do in-
teresse público. Torna-se claro, portanto, que o interesse público pode
ser desenvolvido por entidades não necessariamente públicas desde que
em «íntima colaboração» com a Administração.

Em função destes desenvolvimentos surgem inovações essenciais para
a definição do conceito que temos vindo a explicitar, pelo que se torna
relevante a apresentação de uma terceira síntese do conceito de bem pú-
blico: (i) uma coisa é pública porque assim está classificada na lei; 
(ii) essa qualidade assiste-lhe porque demonstra ser portadora de uma uti-
lidade pública; (iii) a coisa pública, assim como os direitos da Adminis-
tração Pública que sobre ela recaem, constituem o domínio público; 
(iv) as coisas públicas são submetidas ao domínio de uma pessoa colectiva
de direito público; (v) o critério final para a definição da utilidade pública
conferida a uma coisa define-se pela não possibilidade de substituição
dessa coisa sem prejuízo; (vi) são variados os tipos de utilização das coisas
públicas previstos na lei, salientando-se os usos comuns e os usos priva-
tivos; (vii) a transmissão dos direitos de comércio das coisas públicas só
pode ser feita em regime de concessão.

Uma vez definido o domínio público nas suas propriedades essen-
ciais, vejamos agora como se pode procurar uma resposta para a segunda
questão levantada: qual o grau admissível de variabilidade das coisas pú-
blicas? 

O interesse público como fim da Adminisração

Dissemos já que, de entre os meios fundamentais a que a Adminis-
tração Pública recorre para desenvolver a sua actividade, se encontram
os bens, próprios e alheios. Mas que actividade é essa, e a que fins con-
corre? Quando se fala em Administração Pública «tem-se presente todo
um conjunto de necessidades colectivas cuja satisfação é assumida como
tarefa fundamental pela colectividade, através de serviços por esta orga-
nizados e mantidos» (Amaral 2003, 29). A satisfação destas necessidades
exige avultados meios materiais e humanos, pelo que «onde quer que

João Pato
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exista e se manifeste com intensidade suficiente uma necessidade colec-
tiva, aí surgirá um serviço destinado a satisfazê-la, em nome e no interesse
da colectividade». E, independentemente de esses serviços poderem ter
naturezas ou origens distintas, «todos existem e funcionam para a mesma
finalidade – precisamente, a satisfação das necessidades colectivas» (idem,
31), e estas são, fundamentalmente, de três espécies: «a segurança, a cul-
tura e o bem-estar económico e social» (idem, 39).

Freitas do Amaral, ao explicitar desta forma os fins da Administração
Pública em sentido material, enumera aquilo que vem mais tarde a definir
como o motor da Administração: a «Administração actua, move-se, fun-
ciona, para prosseguir o interesse público. O interesse público é o seu
único fim» (Amaral 2003, 33). Princípio constitucionalmente definido,18

a prossecução do interesse público é o fim supremo da administração
que deverá ser exercido com igualdade, proporcionalidade, justiça, im-
parcialidade e boa fé.19

Mas em que consiste precisamente esta noção? Se numa perspectiva
abrangente se pode definir «o interesse público como o interesse colec-
tivo, o interesse geral de uma determinada comunidade, o bem comum –
na terminologia que vem já desde São Tomás de Aquino» (Amaral
2003a, 34), a circunscrição do conceito pode ajudar-nos na sua com-
preensão.

Jean Rivero define-o como correspondendo às «necessidades a que a
iniciativa privada não pode responder e que são vitais para a comunidade
como um todo e para cada um dos seus membros» (Rivero 1981, 14).
Se, como nos diz, «o motor normal da acção dos particulares é a prosse-
cução de uma vantagem pessoal – ganho material, realização humana,
ou para os mais desinteressados concordância dos seus actos com um
ideal», já o «motor da acção administrativa, pelo contrário, é essencial-
mente desinteressado: é a prossecução do interesse geral, ou ainda da uti-
lidade pública, numa perspectiva mais filosófica, do bem comum» (idem). 

Rogério Soares distingue entre interesse público primário – cuja defi-
nição e satisfação compete aos órgãos governativos do Estado – e interesse pú-
blico secundário 20 – cuja definição é feita pelo legislador, mas cuja satisfação
cabe à Administração Pública –, associando o primeiro ao bem comum na-

18 N.º 1 do artigo 266.º da Constituição da República Portuguesa: «A Administração
Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses le-
galmente protegidos dos cidadãos» (CRP 2003).

19 N.º 2 do mesmo artigo. 
20 É o caso da segurança pública, da educação, da saúde pública, da cultura, dos trans-

portes colectivos, etc.
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cional. Partindo do pressuposto que «o primeiro interesse do Estado que
a legislação realiza é o da esquematização típica da vida segundo critérios
de justiça distributiva» (Soares 1955, 101), diz-nos que se trata, no domí-
nio dos interesses públicos, de «interesses que o legislador reconheceu
como tendo instrumentalidade imediata para a actualização do bem
comum, e a sua definição e tipicização significa ineludivelmente a afir-
mação da necessidade imperiosa de serem prosseguidos pelo agente que
lhes foi proposto» (idem, 118). E assim se pode distinguir o interesse pú-
blico do interesse privado: «o interesse público tem sempre que ser satis-
feito; o interesse privado só tem que ser satisfeito quando o particular o
desejar» (idem).

Em qualquer dos sentidos, refere Freitas do Amaral, «é a lei que define
os interesses públicos a cargo da Administração», instituindo-se assim
como elemento que «delimita a capacidade jurídica das pessoas colectivas
públicas e a competência dos respectivos órgãos: é o chamado princípio
da especialidade, também aplicável às pessoas colectivas públicas» (Ama-
ral 2003, 37).

Mas se o interesse público corresponde a necessidades colectivas, ao
pressupormos que estas variam no tempo e no espaço, não se pode deixar
de assumir que a «noção de interesse público é uma noção de conteúdo
variável: o que foi ontem considerado conforme ao interesse público
pode hoje ser-lhe contrário, e o que hoje é tido por inconveniente pode
amanhã ser considerado vantajoso. Não é possível definir o interesse pú-
blico de uma forma rígida e inflexível» (idem, 37).21

Torna-se evidente, neste sentido, a necessidade permanente de comu-
nicação entre o legislador e o legislado na definição do interesse público
em diferentes escalas e contextos da vida social, que vem a repercutir-se
mais adiante na relação entre o administrador e o administrado. Se o
bem público é um meio ao dispor da Administração, ele subscreve os
valores que a lei define como constituindo a orientação fundamental do
interesse público, podendo assim dizer-se que os bens públicos, para além
de meios de que a Administração se serve, são também portadores de
uma determinada forma de valorização que é autónoma da Administra-
ção: o bem público é em si mesmo um veículo simbólico que manifesta
o interesse público junto da Administração, representando quer a visão

21 Rivero diz-nos também que «a delimitação do que entra no interesse geral varia
com as épocas, as formas sociais, os dados psicológicos, as técnicas; mas se o conteúdo
varia, o fim continua o mesmo: a acção administrativa tende à satisfação do interesse
geral» (Rivero 1981, 15).
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do legislador quer as necessidades colectivas material e socialmente ma-
nifestadas. E esse valor é de natureza eminentemente sociológica. 

Do bem comum ao bem público

A distinção referida por Cabral de Moncada, e que explicitámos ini-
cialmente, entre o plano espiritual e o plano material, parece encontrar
na distinção entre bem comum e bem público uma expressão relativa-
mente clara. O bem comum é, na terminologia do autor, um objecto
ideal. O bem público será, na terminologia do direito administrativo,
um objecto material.22 Esta noção de bem público como suporte material
do bem comum é sustentada, com um sentido relativamente aproxi-
mado, por diversos autores.

Cretella Júnior (1969) define bens públicos como «as coisas materiais
ou imateriais, assim como as prestações, que pertencem às pessoas jurí-
dicas públicas, objectivam fins públicos e estão sujeitas a um regime ju-
rídico especial, derrogatório do direito comum» (Cretella 1969, 18),
sendo sujeitos a um regime jurídico especial que «envolve a determinação
do fim a que se destinam, na medida do interesse colectivo» (idem, 21).
Rogério Soares, na distinção que já referimos entre interesse público pri-
mário e secundário, sugere que ao primeiro se associa, «acentuando o
elemento objectivo, o bem público» (Soares 1955, 118). E Marcello Cae-
tano, como já verificámos, explicita o sentido de bem público associado
à ideia de bens que a Administração utiliza para concretizar os seus fins,
doutrina que Freitas do Amaral (1978) subscreve, acrescentando a fór-
mula clássica que os classifica como inalienáveis, impenhoráveis e im-
prescritíveis.23

Mas se a noção de bem público é recorrentemente associada a uma ex-
pressão material de suporte para a realização de um fim, ela confunde-se
necessariamente com a ideia de bem económico, uma vez que se pressupõe
a possibilidade de aproveitamento individual ou colectivo que permite si-
tuações de gozo ou fruição. Galvão Telles sugere-nos, ao procurar uma de-
finição do conceito de universalidades, que «o equívoco resulta do em-
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22 Materializa-se em objectos físicos, relações sociais e relações jurídicas. 
23 Sugere-nos ainda a classificação dos bens dominiais: (i) quanto ao titular do direito:

domínio público do Estado, da região autónoma, do concelho, da freguesia; (ii) quanto
à sua função: domínio público da circulação, cultural, militar, etc.; (iii) quanto ao processo
da sua criação: domínio público natural e artificial; (iv) quanto à sua consistência material:
domínio público hídrico, terrestre e aéreo.
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prego da palavra bens para designar as coisas, consideradas já na sua con-
figuração jurídica de objectos de direito», uma vez que «as coisas, como
objectos de direito, chamam-se bens», mas «o termo não pertence ao Di-
reito, pertence à Economia» (Galvão Telles 1940, 10).

Independentemente de concordarmos ou não com o autor no que
diz respeito à origem da expressão, ela torna evidente a confusão con-
ceptual que se materializa também na definição de bem público. O bem
público aproxima-se claramente de uma noção económica porque detém
um conjunto de propriedades que o definem enquanto bem sujeito a
fruição e gozo individual e colectivo, incluído num regime de proprie-
dade e capaz de satisfazer necessidades colectivas. Mas afasta-se desta
quando é subtraído ao comércio privado e exposto na doutrina como
expressão material de valores ideais. Mas serão as duas dimensões sepa-
ráveis? Ou estaremos apenas a evidenciar uma separação analítica que
recorta o sentido total da questão?
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Capítulo 4

O conceito económico 
de bem público*

Introdução: bem comum e bem público

A teoria microeconómica dos bens públicos, das externalidades, dos
recursos comuns, dos bens de clube (ou mistos) e dos bens privados dá
um contributo considerável para a compreensão do que se entende por
«bem comum». Uma sociedade que seja incapaz de fornecer bens públi-
cos que os seus cidadãos valorizam, corrigir os efeitos nefastos ou posi-
tivos de externalidades, tratar dos seus recursos comuns de forma susten-
tável, não está a promover o bem comum. Do mesmo modo uma
democracia (a nível central ou local) que toma decisões erradas sobre
bens mistos, ou um mercado, em que certos agentes abusam de uma po-
sição dominante para praticarem preços monopolistas, não estão a con-
tribuir para o «bem-estar social».    

O conceito mais aproximado de «bem comum» usado pelos econo-
mistas é o de «bem-estar social» (social welfare). Tem havido nos últimos
séculos, e perduram hoje, concepções distintas sobre o que constitui o
bem-estar social, algumas formuladas por filósofos outras por economis-
tas. Do ponto de vista das políticas públicas o relevante é o efeito no
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* Este capítulo é uma versão revista de uma comunicação apresentada no ICS. É um
desenvolvimento de ideias afloradas nalgumas obras recentes (ver Pereira 2008; Pereira et
al. 2012, caps. 3 e 4; Pereira 2012a), mas com um enfoque diferente pois não só se faz a
ligação entre «bem público» e «bem comum», como também se consideram os problemas
de como numa sociedade democrática se decide e se deveria decidir sobre bens colectivos.
Por outro lado a abordagem aqui realizada é pensada para um leitor não economista,
apesar de considerar que também será útil para economistas, pois alarga o âmbito de re-
flexão da economia para a esfera política. A presente versão beneficiou dos comentários
realizados na sessão pelo José Maria Castro Caldas, pelo José Tavares, bem como pelas
questões colocadas pela Luísa Schmidt. A todos o meu agradecimento com a usual isen-
ção de responsabilidades pelas opiniões aqui expressas.
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«bem-estar social» de determinadas medidas de política (ou da ausência
delas quando necessárias). Neste contexto, três abordagens importantes
são as do utilitarismo (Jeremy Bentham), do rawlsianismo (John Rawls)
e das capacidades básicas (Amartya Sen). Tendo as duas últimas algumas
afinidades deter-nos-emos apenas nas duas primeiras. 

O utilitarismo teve o grande mérito de tornar operacional e clara uma
métrica para avaliar o bem-estar social. Uma política pública aumenta o
bem-estar social se o efeito agregado dessa medida em todos os indivíduos
for positivo. O «bem comum», o bem da sociedade, é assim definido, na
perspectiva do individualismo metodológico, como a soma, não ponde-
rada, dos níveis de bem-estar de todos os indivíduos na sociedade.1 Se esta
soma aumenta, o bem-estar da sociedade melhora. Fazer uma ponte que
liga dois municípios vizinhos aumentará o bem-estar social se os benefí-
cios para os seus utilizadores superarem os custos de bem-estar dos im-
postos necessários para a financiar. Não convém subestimar a consistência
do utilitarismo quer com as teses das revoluções liberais dos sé culos XVIII

e XIX (cidadãos livres e iguais) quer com os ideais democráticos do século
XX, com o alargamento do sufrágio universal (um homem/uma mulher
um voto). Não é a inspiração divina que comunica ao rei absoluto o que
constitui o «bem comum» do seu povo – por exemplo, se um aumento
de impostos é desejável ou não –; é o efeito que essa medida terá em todos
os cidadãos. Assim, com o utilitarismo, o «bem comum» assenta, pela pri-
meira vez, no bem-estar individual de todos os cidadãos. 

Uma abordagem substantivamente diferente de «bem comum» foi
desenvolvida pelo filósofo John Rawls.2 A abordagem de Rawls é no es-

1 A nível da abordagem do individualismo metodológico (IM) em economia tem
havido algumas imprecisões. No essencial significa adoptar como método de análise
partir dos agentes económicos individuais e considerá-los dotados de uma racionalidade
que adequa as suas escolhas aos seus objectivos (sejam eles egoístas, altruístas ou outros).
Adoptar o IM não significa negar a existência de categorias orgânicas, mas em regra pre-
ferir, do ponto de vista instrumental, começar a análise a partir do indivíduo. Como se
verá já de seguida, é o caso, em grande medida, do conceito de «bem comum». 

2 A maioria dos economistas (anglo-saxónicos e por maioria de razão portugueses)
que escreve manuais de microeconomia ou de economia pública ou de bem-estar ou
não leu Rawls, ou leu à pressa (porque é muito complicado e retira demasiado tempo,
sendo que o custo de oportunidade do tempo é elevado). Por isso a versão economicista
de Rawls, que aparece nesses manuais, é apenas a de que o bem-estar social é determinado
pelos níveis de «utilidade» dos que estão pior na sociedade. Geralmente, nem uma nota
aparece a explicar esse reducionismo e deturpação do pensameno de Rawls. Primeiro,
Rawls não se inscreve na tradição utilitarista, mas contratualista, desferindo até um vio-
lento ataque ao utilitarismo. Segundo, Rawls não usa o conceito de «utilidade» na sua
teoria, mas sim o acesso a «bens primários» que é muito diferente (distinto, mas com al-
gumas afinidades com o de capacidades básicas de Amartya Sen).  
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sencial contratualista, e de acordo com ele uma sociedade «bem orde-
nada» é uma sociedade justa. Aliás Rawls coloca o debate nos termos cor-
rectos, e que no contexto do assunto que nos ocupa pode ser formulado
do seguinte modo: como pode uma sociedade promover o «bem
comum» quando existem e existirão sempre nela, mesmo após delibera-
ção pública, diferentes (e porventura antagónicas) concepções acerca do
que constitui o «bem comum»? Rawls coloca assim o problema a um
nível superior. Não lhe interessa dar uma resposta directa ao que constitui
o «bem comum», mas sim perceber que princípios de justiça devem estar
incorporados nas instituições que vão deliberar sobre o que é o «bem
comum». A justiça não tem a ver com «utilidade», o cálculo do prazer e
da dor, na linguagem de Bentham, mas antes de mais com o acesso à
mais extensa gama de liberdades individuais compatíveis com iguais li-
berdades dos outros. Em segundo lugar, uma sociedade justa é aquela
em que desigualdades económicas e sociais são vantajosas para todos,
isto é, também para benefício dos que estão em situação mais desfavore-
cida. Assim, para Rawls uma determinada medida aumentará o bem-estar
social se for decidida por instituições justas através de processos também
justos. Enquanto o utilitarismo é sobretudo uma abordagem consequen-
cialista de avaliação do bem comum, a abordagem de Rawls é mais uma
abordagem processual.  

O recurso ao utilitarismo, ao rawlsianismo ou a outras concepções
éticas de «bem-estar social» é essencial para os economistas abordarem
questões de equidade. Sendo uma dimensão importante do «bem
comum», não será, contudo, o enfoque principal deste artigo. Centrar-
-nos-emos essencialmente noutra dimensão importante do «bem
comum» que é a questão da eficiência associada à provisão de bens pú-
blicos, a correcção de externalidades e a sua aplicação na gestão de re-
cursos comuns. Os problemas que analisaremos são sobretudo dois. Pri-
meiro: o que distingue os diferentes tipos de bens (públicos, privados,
mistos) e quais as consequências que daqui derivam para o papel do Es-
tado, do Mercado e do Terceiro Sector? Segundo: que problemas se co-
locam numa sociedade democrática para a determinação do nível óptimo
de provisão de bens públicos ou o nível óptimo das externalidades, e
quais as soluções, se existem, para esses problemas? Ilustraremos a res-
posta a algumas destas questões com exemplos concretos.  

Assim a secção 2 esclarece as diferenças entre bens públicos (nacionais,
regionais ou locais) e bens privados. A secção 3 aborda brevemente as
externalidades e o eventual problema dos recursos comuns. A secção 4
clarifica o conceito de bens mistos, distinguindo duas situações: sem e
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com externalidades positivas. A secção 5 introduz uma dimensão tem-
poral e esclarece que certos bens e serviços, classificados hoje numa dada
categoria, poderão amanhã estar noutra categoria. A secção 6 desfaz um
equívoco frequente de pensar que ser um bem público, ou um bem
misto, significa produção pública, e inversamente que, quando um bem
é de fornecimento «gratuito», é um bem público. Aí se clarifica a distin-
ção entre os conceitos de produção e provisão e se esclarece resumida-
mente o papel do Estado, do Mercado e do Terceiro Sector. A secção 7
introduz os principais problemas associados à determinação prática dos
níveis óptimos de fornecimento de bens públicos e ao seu financiamento
bem como alguns problemas que em democracia levam a soluções ine-
ficientes na tomada de decisão (o problema da common pool e do logrol-
ling). Finalmente a secção 8 conclui com uma discussão sobre o alcance
e limites da revelação do «bem comum» em alguns casos práticos: as
questões ambientais, o plano rodoviário nacional e as decisões sobre o
TGV. 

Bens públicos e bens privados 

Um bem público puro é aquele em que, para a totalidade dos indiví-
duos de um dado território, não existe rivalidade no consumo, e onde a
exclusão ou não é possível ou caso seja possível não é desejável.3 Em
rigor o que esta frase indica é que basta uma característica específica 
– não rivalidade no consumo – para se definir um bem público. A defi-
nição apresentada é pois aquela que ficou consagrada por Samuelson no
seu justamente famoso artigo (Samuelson 1954), que foi posteriormente
aperfeiçoada por Stiglitz. Mas já não é a mesma em relação à que foi de-
senvolvida por Richard e Peggy Musgrave (1989) que, à característica de
não rivalidade, adiciona obrigatoriamente outra que é a não exclusão. 

O consumo ser absolutamente rival significa que se um indivíduo uti-
lizar ou consumir um bem (ou serviço), outro indivíduo fica impossibi-
litado de o consumir. Se eu como uma maçã, ninguém mais a poderá
comer. Se dois indivíduos desejam consumir um bem rival, o consumo
conjunto será a soma do que cada um individualmente consome. Por

3 Esta a definição que usamos em Pereira et al. (2012) e que resumidamente se apre-
senta. Para desenvolvimentos deste tema, nomeadamente o tratamento analítico dos pro-
blemas de eficiência na presença de bens públicos, ver essa obra e o artigo original de Sa-
muelson (1954).
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seu turno, o consumo é não rival se o consumo por parte de um indiví-
duo não diminui a quantidade disponível para os restantes indivíduos
consumirem.

A defesa nacional, uma atmosfera limpa, a justiça (no sentido abs-
tracto do termo), são exemplos de bens públicos em que não existe riva-
lidade no «consumo». Ou seja, se houver mais de qualquer um, todos
beneficiam. Uma outra característica que não é necessária, mas que por
vezes tem sido considerada essencial para a caracterização de um bem
público, porque muitas vezes lhe anda associada, é a de não exclusão.

Um bem ou serviço é passível de exclusão se é possível excluir um in-
divíduo do consumo do bem, ou caso não seja possível excluir, é contudo
possível monitorar individualmente o consumo (de forma permanente
ou temporária) de modo que é possível praticar um preço associado à
utilização do bem por cada indivíduo.

Um primeiro problema associado aos bens públicos é que os merca-
dos competitivos ou não conseguem fornecer nenhuma quantidade dos
bens públicos puros ou conseguem fornecer quantidades insuficientes
desses bens. Isto significa que a haver provisão voluntária (no mercado
ou no terceiro sector) de bens públicos, ela será sempre ineficiente e sub-
óptima. Sobretudo em grandes grupos poderá haver tendência para certos
indivíduos beneficiarem do bem público sem para ele contribuírem, e
isto é possível devido à não rivalidade no consumo e à não exclusão, e
ao potencial comportamento de free riders por parte de alguns indivíduos.4

Antes de se avançar para uma tipologia mais esmiuçada dos diferentes
bens importa clarificar diferenças entre bens públicos e privados. Os bens
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4 Os postulados comportamentais usados pela maioria dos economistas são os de in-
divíduos racionais e egoístas em todas as situações, isto é, quer em mercados privados (mi-
croeconomia) quer públicos (public choice). O postulado que adoptamos é diferente. Re-
sulta de investigação empírica nossa e de alguns economistas e é o da reciprocidade (para
desenvolvimentos, ver Pereira (2008) e Pereira, Silva e Silva (2006). Registe-se que assu-
mindo este único postulado (reciprocidade) os indivíduos em mercados atomistas tende-
rão a assumir comportamentos egoístas (pois o próprio conceito de reciprocidade, ou
até o de altruísmo, não é aí operativo pois não há relação social envolvida), mas recíprocos
onde essa relação existe e o conceito é operativo (família, empresa, bureau público, escola,
associação, etc.).  De qualquer modo, não é necessário que todos os indivíduos tenham
comportamentos de free riders para se obter o resultado da provisão abaixo da óptima,
basta que alguns indivíduos a tenham. Adoptando os exemplos referidos por José Maria
C. Caldas, enquanto marinheiros o nosso comportamento é atomista, enquanto vigilan-
tes numa torre de vigia inseridos numa comunidade somos recíprocos. A minha pers-
pectiva é que em sociedade temos por vezes um papel e por vezes o outro e que com-
portamentos diferentes derivam do mesmo postulado motivacional (reciprocidade). Como
se actua (e se deveria actuar) no forum democrático, deixarei para a última secção deste
capítulo. 
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privados homogéneos são consumidos ao mesmo preço, mas em quan-
tidades diferentes. A procura de mercado é a soma horizontal das procuras
individuais e os indivíduos ajustam as quantidades que consomem a esse
preço único de mercado.

A quantidade do bem público fornecida é única. O que significa que
todos dispõem da mesma quantidade quando ela é fornecida. Para cada
quantidade (que ficará imediatamente disponível para todos os indivíduos)
deve somar-se verticalmente a disposição marginal a pagar de todos os indi-
víduos para se encontrar a «procura» agregada5 de bens públicos. Porém,
não há preços do bem público. Pode quando muito falar-se em preços fis-
cais individuais (tax price), ou seja, o «preço» definido em termos do im-
posto adicional a pagar por cada unidade adicional de bem público. Pode
ainda falar-se em parcela do imposto (tax share) ou proporção do imposto
a pagar por cada indivíduo por unidade adicional do bem público.

Pela mesma quantidade, indivíduos podem e usualmente pagam pre-
ços fiscais distintos, ou podem mesmo não pagar nada (caso não paguem
impostos). Existe pois indeterminação quanto ao «preço fiscal» e múlti-
plas soluções poderão ser adoptadas. 

Resumindo, em mercados competitivos, a produção e provisão des-
centralizada e privada de bens privados é eficiente, mesmo com com-
portamentos egoístas de indivíduos actuando de forma atomística. Por
outro lado, os bens públicos colocam problemas diversos de natureza
política que terão de ser resolvidos em democracia e que são essencial-
mente três. Há que determinar o que são os bens públicos (nacionais, re-
gionais e locais), e para cada um, qual a sua quantidade óptima, e algo in-
dependentemente desta, a forma de financiamento. Como referido, há
diversas maneiras de distribuir a carga fiscal para financiar um dado bem
público.    

Externalidades e recursos comuns

Uma externalidade existe, regra geral, quando a acção de um agente
económico afecta (positiva ou negativamente) o bem-estar de outro(s)
agente(s) económico(s) sem que isso seja transmitido através do sistema
de preços. Há externalidades no consumo e na produção; em pequenos

5 Em rigor não há mercado de bens públicos, pelo que não se poderá falar de procura,
devendo antes falar-se de funções de pseudoprocura. Utilizamos «procura» por simplici-
dade de linguagem.
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grupos e em grandes; positivas e negativas. Facilmente se verificará que
as externalidades partilham as características de não rivalidade e não ex-
clusão referidas acima. Se a fábrica da Secil no parque natural da Arrá-
bida, ao processar os resíduos tóxicos, tiver um problema e poluir a at-
mosfera circundante, todos os residentes na vizinhança serão afectados
por isso e ninguém se poderá excluir. Neste sentido, as externalidades ne-
gativas, como a referida, são consideradas como um «mal público» e as
positivas um «bem público» e mais uma vez se conclui que sem qualquer
tipo de intervenção de um terceiro agente (do Estado ou do «terceiro sec-
tor», incluindo a comunidade local), haverá uma afectação de recursos
ineficiente e não haverá promoção do «bem comum».6

O uso excessivo de recursos comuns, que pode levar à famosa tragédia
dos comuns,7 é precisamente modelizado conceptualmente como derivado
de externalidades negativas da acção individual. A melhor forma de mo-
delizar os marinheiros no mar do Norte na pesca do bacalhau é precisa-
mente como marinheiros com um comportamento egoísta que conside-
ram o seu pescado e não os efeitos que a sua pesca terá na reprodução
dos cardumes e na disponiblidade de peixe para as outras frotas pesquei-
ras.8 Uma solução para as externalidades é pois a determinação de quotas
de pesca para os vários países e a sua monitorização.

Há ainda, como é conhecido, outros contextos institucionais de maior
proximidade entre os agentes económicos e em que soluções de auto-re-
gulação do uso de recursos comuns, nomeadamente a água, têm emer-
gido. Ou seja, sob certas condições, analisadas por diversos autores, é

6 Note-se que excluí a solução privada para as externalidades à la Coase. Coase consi-
derou inicialmente (The Problem of Social Cost) que havendo uma externalidade, os agentes
envolvidos teriam incentivos para negociarem entre si e que poderiam chegar a um acordo
desde que satisfeitas duas condições: que os direitos de propriedade estivessem claramente
definidos (saber quem tem direito legal ao quê) e que os custos de transacção (que in-
cluem os custos de negociação) fossem baixos. Ora há duas razões para excluir a solução
coasiana. Em primeiro lugar, o próprio Coase posteriormente (The Firm, The Market and
the Law) veio queixar-se de que os economistas não o perceberam. O que ele quis dizer
é que, como os custos de transacção são elevados, e que por isso os aspectos jurídicos
são essenciais, a atribuição inicial dos direitos de propriedade é essencial. Ou seja, para o
próprio Coase o alcance do nível óptimo de externalidade seria a excepção e não a regra.
Uma segunda razão é que havendo pagamentos compensatórios (do que não tem direitos
para o que tem), estamos a introduzir um mecanismo implícito de preços, pelo que na
realidade estamos a sair do campo da externalidade propriamente dita.       

7 O artigo pioneiro sobre a tragédia é de Garret Hardin (1968). Uma abordagem in-
teressante, em ciência política, de como lidar com ela através da acção colectiva é a de
Rusell Hardin (1982). O economista Todd Sandler em variadas obras tem lidado também
com a acção colectiva. 

8 Ver nota de rodapé 4 acerca do comportamento no contexto atomístico.
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possível que haja soluções voluntárias (nem mercado, nem Estado) para
o problema das externalidades.9 Os problemas políticos associados com
as externalidades têm semelhanças com os referidos em relação aos bens
públicos. Quando são elas relevantes? Qual a sua magnitude actual (equi-
líbrio)? Qual o seu nível óptimo (eficiente)? Como desenhar uma política
pública (impostos, subsídios ou quotas) para passar do ineficiente equi-
líbrio de mercado, para uma solução eficiente?  

Bens mistos sem e com spillovers

Os bens mistos partilham algumas características de bens privados e
de bens públicos. São bens de consumo colectivo, de adesão voluntária,
em que geralmente se pratica exclusão baseada num preço, existindo pois
partilha de benefícios e de custos entre os utilizadores. Aquilo que cos-
tuma caracterizar os bens mistos é que sendo bens de consumo colectivo
e tendo uma capacidade limitada, existe, a partir de um certo nível de uti-
lização, uma rivalidade parcial no consumo, isto é, agentes adicionais que
consomem o bem/serviço geram uma externalidade negativa nos restantes
sob a forma de acrescido congestionamento. Mas, por outro lado, utili-
zadores adicionais significa que (sem alteração da escala) cada utilizador
pagará menos. Uma ponderação destes benefícios e custos marginais de
haver mais utilizadores permite determinar o número de utilizadores óp-
timo para uma dada escala do bem (por exemplo, dimensão de uma pis-
cina, de um museu). Genericamente é possível determinar qual a provisão
eficiente destes «bens de clube», que satisfaz simultaneamente duas con-
dições – o número de utilizadores óptimos para uma capacidade dada e
a capacidade óptima para um dado número de utilizadores.10

Todos os clubes privados são «bens de clube» e quase todos os serviços
públicos, passíveis de rivalidade parcial no consumo e de se praticar um
preço aos utilizadores, seriam considerados também bens mistos. Na rea-
lidade, pontes, auto-estradas, hospitais, escolas, tribunais, museus, clubes
de futebol, associações recreativas, etc., podem ser modelizados dessa
forma. Nos «bens de clube» há em geral rivalidade parcial no consumo,

9 Muita da obra da cientista política de Elinor Ostrom, recente prémio do Banco da
Suécia em Ciência Económica, atribuído pela Academia Sueca («Nobel» da Economia).
Ver, por exemplo, Ostrom e Walker (1997).

10 O tratamento analítico inicial dos bens públicos deve-se a Buchanan (1965), para
uma versão explicativa mais acessível, incluindo o tratamento analítico e aplicação às au-
tarquias locais, ver Pereira et al. (2012).
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e do ponto de vista da eficiência, deve praticar-se exclusão sempre que essa
rivalidade se manifeste.11

Agora há uma distinção importante a fazer, que geralmente é ignorada
em quase toda a literatura.12 Há «bens de clube» que, para além de gera-
rem benefícios privados para os utilizadores, geram externalidades sobre
terceiros (não utilizadores), e outros não. No primeiro grupo estão as es-
colas, os centros de saúde, os tribunais, etc. Para além dos benefícios pri-
vados nos indivíduos envolvidos dos serviços de ensino, de saúde ou de jus-
tica, os restantes indivíduos da sociedade beneficiam também de uma
mão-de-obra mais qualificada (ensino), de menores transmissões de doen-
ças (gripes, por exemplo) e de um maior sentimento de que se vive numa
sociedade mais justa (que como referimos é um bem público). É impor-
tante referir que os outros indivíduos beneficiam, mas não contribuem
para esse benefício, por isso estamos na presença de uma externalidade.  

No segundo grupo estão todos os clubes propriamente ditos (de golfe,
de bridge, de futebol, de bowling, etc.) e bens ou serviços colectivos que
não geram externalidades positivas significativas para o resto da sociedade.

Esta distinção é essencial do ponto de vista da identificação do que
deve ser o papel das políticas públicas para alcançar o «bem comum»,
pois no primeiro caso elas devem existir, enquanto no segundo dever-
-se-á deixar ao mercado, ou ao terceiro sector, a eventual produção desses
bens. Retomaremos pois este tema, quando abordarmos as decisões po-
líticas na penúltima secção. 

A introdução da dinâmica temporal 

A distinção entre bens públicos, privados e mistos é útil, mas não dá
a ideia de que existe uma dinâmica temporal em que bens, que em dado
momento podem ser classificados numa categoria, passam para outra ca-
tegoria noutro momento. Neste sentido convém desenvolver um pouco
as características atrás definidas. 

11 É isso que justifica a existência de taxas moderadoras nos hospitais, taxas judiciais
nos tribunais, etc. Se, do ponto de vista da equidade, se considera que certos indivíduos não
devem pagar (por exemplo, os desempregados, recipientes do rendimento social de in-
serção ou outros) é sempre possível, aliás como é feito, isentar esses indivíduos do paga-
mento.

12 Essa distinção não é feita em Pereira et al. (2012), onde só é considerada a existência
de bens mistos como bens privados com externalidades positivas (caso da educação).
Porém, ela é relevante para as políticas públicas como se verá de seguida. 
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Relativamente à exclusão, temos de distinguir uma componente legal
e técnica da mesma. A componente legal pressupõe uma definição clara
dos direitos de propriedade. A propriedade pode ser pública, privada ou
comunal, caso em que a exclusão legal é permitida e em que a entidade
que pode praticar a exclusão é respectivamente uma entidade pública
(Estado, autarquia local) uma entidade privada (empresa) ou uma comu-
nidade através de variadas formas. Por outro lado, caso haja indefinição
dos direitos de propriedade, não é possível praticar a exclusão.

A dimensão técnica da exclusão relaciona-se com a tecnologia neces-
sária para impedir alguém de consumir certo bem, caso não esteja dis-
posta a pagar o preço associado a esse consumo.

Quanto à rivalidade é preciso ter em conta que afirmar que não há ri-
validade no presente não significa que não haja rivalidade no futuro. Para
certos bens, por maior que seja o consumo, nunca haverá rivalidade. Para
outros, um aumento do consumo poderá levar a efeitos de congestiona-
mento, isto é, o consumo do bem passa a ser parcialmente rival.

Para clarificar uma tipologia de bens, convém ter presente a figura 4.1.
Não havendo rivalidade e não sendo técnica e legalmente possível a

exclusão a baixo preço, tem-se a categoria (8) de bens públicos puros (por
exemplo, defesa nacional, programa de rádio nacional); se é possível a
exclusão, temos (7), por exemplo: televisão por cabo ou transmissão por
satélite exigindo descodificadores.

Quase todos os bens públicos locais caem nas categorias (6) e (5) (es-
tradas municipais, pontes, etc.). Se não há rivalidade no consumo no
presente, mas podendo haver no futuro (t +1) temos a categoria dos bens
públicos locais. Caso não seja possível a exclusão, esse bem terá de ser
fornecido publicamente (caso 6). Caso seja possível a exclusão no futuro
quando o bem esteja congestionado, é possível uma provisão privada
(caso 5).

Este tipo de análise, quanto à tipologia dos bens, não é estático, mas
dinâmico. Assim, por exemplo, uma ponte descongestionada está em (5);
mas se ficar fortemente congestionada e for instalada uma portagem pas-
sará a (3). Esta categoria inclui todos os «bens de clube» que, como refe-
rido, são bens mistos onde há parcial rivalidade e onde se pratica exclusão.
A categoria (4) inclui os bens privados em sentido estrito; (4) e (3) incluem
os bens privados em sentido lato, isto é, bens cujo custo de fornecimento
de uma unidade adicional a mais um indivíduo é significativo.

Quando a exclusão não é possível, ou por razões legais ou técnicas,
ou porque não se pratica um preço apesar de haver rivalidade no con-
sumo (ou na produção), temos o caso dos bens e recursos comuns onde
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há, quer indefinição de direitos de propriedade, quer definição, mas não
sendo neste caso feita a exclusão (ou auto-regulação do uso). Dois exem-
plos ilustram os casos restantes. Se houver um terreno baldio, na medida
em que ele é um recurso comum, cada pastor tende a levar o seu rebanho

95

Figura 4.1 – Os diferentes tipos de bens e serviços

Fonte: Adaptado de Brown e Jackson (1990).
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a pastar, desde que haja pasto disponível, pois retira benefícios marginais
privados positivos, e não tem custos com isso (os custos marginais priva-
dos são nulos);13 no entanto, diminui o pasto disponível para a comuni-
dade e, no limite, com uma utilização intensiva, o terreno pode tornar-
-se estéril. Há uma externalidade negativa que não é considerada.

O mesmo raciocínio pode aplicar-se à sobreutilização de recursos pis-
cícolas num lago (recursos comum) ou no alto-mar, como já foi referido.
Daí haver regulação e estipulação de quotas para o uso deste tipo de re-
cursos. Estes dois exemplos são para casos possíveis: no caso (1) a rivali-
dade no consumo tornar-se-ia tão grande que se poderia dar uma «tragé-
dia dos comuns» (exaustão do bem ou do recurso), caso não houvesse
nenhum tipo de intervenção que limitasse a utilização do recurso (por
exemplo, a extinção de uma espécie animal).

No caso (2) estão também bens e recursos comuns sobreutilizados,
onde há alguma ineficiência na sua afectação, mas em que, mesmo não
havendo nenhuma acção colectiva para diminuir o nível de utilização,
não se atinge uma exaustão do recurso. Existe portanto ineficiência, mas
não a tragédia referida atrás. 

A análise da tipologia dos bens depende pois do regime jurídico (de-
finição dos direitos de propriedade), da tecnologia (capacidade maior ou
menor de exclusão), das condições de mercado (maior ou menor procura
relativamente à capacidade) e de decisões políticas (praticar ou não ex-
clusão no sector público). Não há pois uma classificação rígida, única e
imutável dos bens, mas antes uma classificação maleável e dinâmica. Isto
sem prejuízo de num dado momento a classificação ser inequívoca. 

Mercado, Estado e Terceiro Sector 

O que sugere a tipologia de bens em relação ao papel do Estado, do
Mercado e do Terceiro Sector numa economia mista? Qual das institui-
ções promove melhor o «bem comum»? As respostas a estas questões en-
volvem considerações de natureza positiva e normativa que convém dis-
tinguir. Mas antes importa evitar uma confusão habitual, que é a de
misturar natureza dos bens com formas de fornecimento desses bens.

As características dos bens acima analisados não têm necessariamente
a ver com as formas de provisão dos bens ou serviços, isto é, as formas
de fornecimento a quem os consome. Na realidade é importante distin-
guir provisão e produção, pública e privada (quadro 4.1).

13 Ignorando o custo de oportunidade do tempo.

04 Bem Comum Cap. 4_Layout 1  5/27/13  8:32 AM  Page 96



O conceito económico de bem público

Para simplificar incluir-se-á no termo produção, a produção do equi-
pamento ou infra-estrutura, a sua gestão e a manutenção e considerar-se-
-á que ela é pública ou privada.14

Por outro lado a provisão pública é aquela em que o utilizador não
paga no acto de utilização/consumo, ou seja, ela é essencialmente finan-
ciada pelo Orçamento do Estado, ou por um orçamento de uma autar-
quia local, ao passo que a provisão privada é financiada através de um
preço, sendo o utilizador o pagador do serviço. Uma das grandes fontes
de confusão em torno do conceito de bem público é misturar forma de
provisão com a natureza de bem. Na realidade trata-se de conceitos dife-
rentes e são possíveis várias combinações entre provisão, produção e tipo
de bem (público ou privado).  

Tendo clarificado a distinção entre provisão, produção e tipo de bem,
vale a pena dar uma resposta, ainda que breve, à adequada forma insti-
tucional de fornecer esses bens. Tratando-se de bens privados que podem
ser fornecidos em mercados competitivos, a instituição mercado é a mais
adequada para os fornecer. O mesmo tratando-se de bens mistos, caso
não tenham significativas externalidades positivas. A vantagem da pro-
dução e provisão privada de bens mistos reside no facto de que, se forem
rentáveis numa perspectiva de médio prazo, isto é, se forem de facto bens
mistos, serão fornecidos, caso contrário não serão. Neste caso a principal
desvantagem da produção pública de «bens» mistos é que poderão não
ser rentáveis e serem produzidos. 

A título de exemplo considere-se o Estádio do União de Leiria cons-
truído para o Euro 2004, que é um caso típico de um bem misto (ou de
clube) sem externalidades significativas para a população. Só seria cons-
truído por privados se, acautelados devidamente os riscos de procura
(previsibilidade de assistência aos jogos), houvesse algum investidor que
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Quadro 4.1 – Formas de produção e provisão

Provisão privada Provisão pública

Produção privada 1 3

Produção pública 2 4

14 Como é sabido, trata-se de coisas diferentes e podemos ter bundling, isto é, o mesmo
operador a realizar as várias fases do processo, ou unbundling, em que diferentes opera-
dores intervêm nas diferentes fases do processo. Para simplificar, assumimos implicita-
mente bundling, ou seja, só há um operador na «produção/manutenção/operação» e ele
ou é público ou privado.   
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o considerasse rentável. De qualquer modo suportaria, privadamente,
um eventual erro de cálculo do investimento. Sendo produzido e finan-
ciado publicamente, sem deliberação pública sobre os custos de manu-
tenção futuros, essa avaliação não foi adequadamente feita, levando neste
momento a uma situação financeira insustentável.15 

Em relação a bens mistos, com possíveis externalidades positivas, a pri-
meira questão que se deve colocar é a avaliação e justificação dessas ex-
ternalidades. Se elas de facto forem significativas em relação ao benefício
privado dos utilizadores, o que se sabe é que o mercado fracassará par-
cialmente na sua provisão privada. Para se alcançar uma solução que cor-
responda ao interesse público de maximizar a eficiência, a subsidiação
poder-se-á justificar. Em relação aos estádios de futebol, e aos serviços aí
prestados, classificamo-los simplesmente como bens mistos sem signifi-
cativas externalidades positivas. Na realidade, para além dos benefícios
para os espectadores dos jogos, não vislumbramos efeitos não mercantis
da actividade desportiva de alta competição.16 Mesmo no tocante aos
grandes clubes, as transmissões televisivas dos mesmos são hoje objecto
de contratos e portanto têm um valor mercantil e são um serviço comer-
cializado com as estações televisivas, pelo que não caem na categoria de
externalidades, que pressupõem um efeito não mercantil.     

Finalmente, no que diz respeito aos bens públicos, sobretudo se não
se puder praticar exclusão (como nas questões ambientais que abordare-
mos no final deste capítulo), o mercado fracassa em geral totalmente e
será mesmo necessária alguma intervenção pública.

Democracia e votação sobre bens públicos 

Em democracia a decisão sobre o que são bens públicos, que quanti-
dade se produz e como se financia, são decisões políticas. Do mesmo se

15 As entidades envolvidas neste processo são a SAD do União de Leiria, a Câmara
Municipal e a Empresa Municipal Leirisport. A situação financeira quer da Câmara quer
da Leirisport estão a ser penalizadas fortemente pela existência do estádio (de referir que
o vereador do Desporto da CML era também o presidente do Conselho de Administra-
ção da Leirisport). De acordo com o Diário de Leiria as Finanças aplicaram «uma coima
no valor de 3,397 milhões de euros, a que acrescem 600 000 euros de juros, referente ao
não pagamento do imposto sucessório da escritura de doação do direito de superfície
dos terrenos onde foi construído o Estádio para a sua participação no Euro 2004». 

16 O mesmo já não consideramos para o desporto amador massificado em pequenas
agremiações desportivas.
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trata para a avaliação das externalidades, a sua relevância ou não, pois delas
derivam consequências em termos de políticas públicas.

O nível óptimo de bens públicos e a forma de os financiar

Quanto se deve gastar em defesa nacional? Quanto se deve gastar em
investigação científica? Qual o nível óptimo de despesa para melhorar a
qualidade do ambiente? Em suma, quais os níveis eficientes de produção
de bens públicos? Este é um primeiro tipo de questões essenciais a res-
ponder no âmbito da teoria dos bens públicos.17 De um ponto de vista
teórico a resposta existe. Deve-se fornecer a quantidade para a qual a soma
do que os indivíduos estão dispostos a contribuir voluntariamente iguala
o custo marginal de produção do bem. Já do ponto de vista prático, visto
que não é fácil determinar aquilo com que as pessoas estão dispostas a
contribuir para o bem público, não é possível determinar o nível óptimo
de provisão. O problema da revelação de preferências pelos bens públicos
é pois um dos problemas essenciais na teoria dos bens públicos. 

Para além do problema da quantidade óptima, existe o problema do
financiamento que remete essencialmente para questões normativas de
equidade. No fundo trata-se de saber quem deve suportar o ónus dos en-
cargos públicos. Aqui as questões colocam-se de maneira diferente a nível
do financiamento de bens públicos locais ou nacionais. Dada a não ri-
validade no consumo, todos potencialmente consomem, e o «preço» (fis-
cal) do bem público pode ser financiado pela totalidade dos cidadãos de
um país (bens públicos nacionais) ou de uma localidade (bens públicos
locais). 

No caso local, dada a regressividade da maioria dos impostos locais
(nomeadamente o IMI), os indivíduos de menor rendimento financiam
proporcionalmente mais os bens públicos locais. Na realidade, dentro
das múltiplas modalidades de financiamento de bens públicos convém
realçar duas formas diferentes. Uma primeira forma seria todos os indi-
víduos pagarem o mesmo, ou seja, o custo marginal de produção seria
dividido uniformemente por todos os indivíduos. É, aproximadamente,
o caso da poll tax, um imposto per capita para financiar a despesa pública
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17 Samuelson demonstra que a soma das taxas marginais de substituição entre o bem
público e o bem privado deve igualar a taxa à qual a sociedade consegue transformar a
produção de bem privado em bem público. Um caso particular desta condição é consi-
derar que a soma das disposições marginais a pagar pelo bem público deve igualar o custo
marginal de produção do bem público. Para análise diagramática e tratamento analítico,
ver Pereira et al. (2012), cap. 3 e Apêndice ao cap. 3, respectivamente. 
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local. Uma segunda forma de financiamento, sobretudo usada a nível
dos bens públicos locais, seria cada família contribuir em função do valor
do seu património imobiliário num dado município. Este tipo de finan-
ciamento de bens públicos locais está subjacente a impostos como o Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI) que constituem receita autárquica.

No caso de bens públicos nacionais trata-se de financiamento quer
com impostos progressivos (IRS) quer com impostos regressivos (sobre
bens e serviços). O impacto redistributivo da forma de financiamento é
incerto, tanto mais que também é necessário considerar o impacto, em
termos de benefícios, do bem público fornecido.   

Votação sobre bens públicos e impostos (I): 
logrolling e o problema da common pool

Para além do nível eficiente de fornecimento do bem público, e do
impacto redistributivo resultante da forma de financiamento e do padrão
de benefícios associado, interessa perceber como é que as sociedades ac-
tuais resolvem o problema da determinação dos níveis de produção dos
bens públicos nacionais e locais.

A determinação concreta resulta dos processos políticos e das escolhas
colectivas quer nacionais quer locais, e é difícil resumir uma vasta litera-
tura de escolhas colectivas e escolhas públicas. Uma resposta simples ao
problema seria que da competição política entre partidos que apresentam
plataformas políticas distintas ao eleitorado – isto é, cabazes de bens pú-
blicos e de propostas redistributivas diferentes – resulta um partido ou
coligação vencedora que apresenta o «cabaz» de despesa/impostos, mais
atractivo. É neste sentido que se diz que certa proposta foi sufragada por-
que está num programa eleitoral de determinado partido. Tal asserção é
de facto demasiadamente simplista por diferentes ordens de razões.

Em primeiro lugar, porque o espaço político parlamentar é pluridi-
mensional, e não há um equilíbrio das escolhas colectivas, ou seja, não
há um cabaz de propostas que ganhe a todas as outras. Não há apenas
um cabaz X mais atractivo do que Y, Z e W, mas diversos cabazes X’, X’’,
X’’’ todos eles ganhadores (colectivamente preferíveis) a Y, Z e W.18 Isto
resulta de o cabaz X ser ele próprio o resultante de uma escolha colectiva
(ou do ditador benevolente – o líder), interna a um partido político no
seio de um conjunto de cabazes mais vasto (X, X’, X’’, X’’’) que se situam,
também eles num espaço pluridimensional. A escolha de X, é uma, entre

18 Sobre a pluridimensionalidade do espaço político, ver Pereira (1997).

04 Bem Comum Cap. 4_Layout 1  5/27/13  8:32 AM  Page 100



O conceito económico de bem público

várias possíveis, e depende do poder de quem domina a agenda, quem
tem capacidade de propor propostas, etc.   

Em segundo lugar, porque a forma de financiamento é determinante.
Um processo típico em que certas decisões políticas passam em demo-
cracia reside na não coincidência dos que beneficiam de bens públicos
(nomeadamente locais) e dos que os financiam (muitas vezes agentes eco-
nómicos de outras regiões). Se os benefícios são concentrados regional-
mente, mas o financiamento é difuso espacialmente, em geral duas coisas
se podem verificar. Em certos casos trata-se de um bem público, mas o
nível de fornecimento do bem é geralmente superior ao óptimo, tal como
definido acima. Noutros casos, é mesmo possível que sejam aprovados
projectos que não sejam bens públicos, ou seja, que não representem uma
melhoria do bem-estar da sociedade como um todo, mas antes uma di-
minuição desse nível de bem-estar.  Isso pode derivar de dois fenómenos
distintos: o problema da common pool e o problema do logrolling (troca
de votos).

O problema do common pool pode verificar-se quando os benefícios são
localizados territorialmente, mas os custos são difusos à escala nacional
ou europeia. Considere-se um projecto de investimento local, co-finan-
ciado quer pela Administração Central quer por  fundos comunitários. Se
a tomada de decisão for local, numa lógica custo-benefício local, os bene-
fícios esperados para o município podem exceder os custos, e a decisão
favorável ser tomada. Porém, e mesmo ignorando o financiamento comu-
nitário, numa lógica estritamente nacional (incorporando agora os custos
suportados pelos não beneficiários nacionais), os custos podem exceder
largamente os benefícios. Neste caso, um projecto que não deveria ser rea-
lizado, numa óptica social acaba por sê-lo. O problema da common pool
agravar-se-á se se assumir, como frequentes vezes acontece, uma dimensão
intergeracional. Se o perfil de beneficios e custos for tal que as gerações
futuras suportem uma maior parte dos custos e uma menor parcela dos
benefícios, trata-se de uma redistribuição das gerações futuras em relação
às gerações presentes. Isto também é claramente possível em democracia
(sobretudo com fraca deliberação pública), se considerarmos o impacto
de um investimento público por um período relativamente extenso (diga-
mos 40 anos). Há gerações que nem sequer nasceram, e outras que existem,
mas não têm idade de votar. As gerações presentes podem ou não estar
alertadas para a situação ou serem relativamente miópes e egoístas e avan-
çarem com o projecto que recairá sobre os que virão depois.

O problema do logrolling (ou troca de votos) é algo distinto e pode
ser percebido a nível estritamente local com três grupos de cidadãos re-
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presentados políticamente numa assembleia por três partidos de igual di-
mensão (A, B e C), sendo que será necessária uma coligação entre quais-
quer dois para que uma dada proposta seja aprovada. É fácil ilustrar como
o logrolling pode levar a uma deterioração do bem-estar social numa óp-
tica utilitarista.19 Ilustre-se este caso através do quadro 4.2, que indica o
efeito no bem-estar de cada um dos três grupos da aprovação de duas
propostas S e T. A proposta S só beneficia o grupo B (4)  e a proposta T
só é vantajosa para o grupo A (4), e facilmente se verifica que a aprovação
das duas propostas não corresponde ao interesse público, pois faz dimi-
nuir o bem-estar social agregado (-7), apesar de o grupo A beneficiar da
aprovação de ambas as propostas (+3), o grupo B também, e os custos
das propostas recaírem sobretudo sobre o grupo C (-13).

Isto não significa que elas não sejam aprovadas, pois uma coligação
entre os partidos A e B, favorecendo a «troca de votos», de modo que
ambos votem favoravelmente as duas propostas, beneficia os respectivos
eleitorados, à custa do eleitorado que apoia C, que verá o seu nível de
bem-estar diminuido fortemente. Ou seja, apesar de não ser vantajoso
para a sociedade, muito possivelmente as propostas serão aprovadas. Esta
é mais uma potencial limitação do processo democrático que poderá ser
reduzida com apropriada deliberação pública.

Votação sobre bens públicos e impostos (II): 
a escolha das regras de votação

As limitações identificadas em relação à forma como o processo po-
lítico consegue através do voto, de forma apenas muito imperfeita, revelar
o bem comum e o interesse público, mesmo quando ele existe, explicam

Quadro 4.2 – Efeitos no bem-estar de duas propostas (S e T)

S T Var. bem-estar nos grupos

Grupo A –1 4 3
Grupo B 4 –1 3
Grupo C –6 –7 –13
Total –3 –4 –7

19 O logrolling pode também resultar  numa melhoria do bem-estar social; ver Pereira
(2008), mas este é o caso que particularmente nos interessa para ser retomado na secção 8
quando abordarmos o papel da transparência e da deliberação pública.
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em grande medida o desencanto que existe com a democracia. Os titu-
lares de cargos políticos, muitas vezes em vez de assumirem a humildade
de tentar conhecer as preferências dos cidadãos relativamente aos bens
públicos, um processo que se sabe de antemão difícil, assumem uma pos-
tura elitista, autoritária e por vezes autista de quem considera que por ter
a legitimidade democrática sabe o que é do interesse público. Obvia-
mente, as duas coisas não estão relacionadas. Ter legitimidade democrá-
tica significa tão-só ter a capacidade e, em certos casos, a obrigação de
decidir sobre bens colectivos. Não significa nenhuma habilidade especial
quer em ler as preferências dos cidadãos, quer em ponderar os diferentes
argumentos favoráves e contrapropostas concretas.

De qualquer modo, e antes de abordar a importância da deliberação
pública em democracia, convém abordar a questão das regras de votação.
No essencial as sociedades modernas aprovam dois tipos de propostas
distintas. Numas todos os indivíduos beneficiam, ou pelo menos não
ficam pior, geram aquilo que se designa por ganhos de eficiência e me-
lhoria na afectação de recursos de uma economia (para simplificar desig-
nemos como propostas sobre bens públicos). Noutras há alguns grupos
que beneficiam e outros que ficam prejudicados; são as propostas redis-
tributivas. Em democracia, tipicamente qualquer maioria relativa é sufi-
ciente para aprovar uma proposta. A questão pertinente a colocar aqui é
a de saber se as regras de decisão para umas e outras decisões (de eficiência
e redistribuição) devem ser as mesmas. O economista sueco de finais do
século XIX Knut Wicksell defendeu que não. A regra para decidir sobre
propostas de bens públicos devem ser mais exigentes (maiorias qualifi-
cadas) do que as regras para deliberar sobre propostas redistributivas
(maiorias relativas ou absolutas). A ideia simples, mas poderosa, é que a
existência de um critério mais apertado, isto é, mais consensual, para se
aprovar propostas sobre bens públicos, é uma forma de precisamente
tentar garantir que são bens públicos e contribuem para o bem comum.
Na realidade, se uma maioria significativa apoia uma dada proposta, é
natural que ela contribua para a melhoria do bem-estar social, e se ela
não reunir um consenso mínimo, muito provavelmente é porque não se
trata de um bem público e o melhor é não ser fornecido. Já no que toca
a propostas de natureza redistributiva, a situação é diferente, e o facto de
ser um «jogo de soma nula» no sentido do que o que uns ganham é o
que outros perdem, a regra de decisão deverá ser menos exigente (maioria
relativa), pois muitos dos que perdem votarão contra.      
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Democracia, deliberação e o bem comum 

Como se verificou na última secção o processo de votação tem várias
limitações para revelar preferências em relação a bens públicos. Para além
das já referidas a votação é idealmente o final de um processo de delibe-
ração, e vários autores nas últimas décadas têm dado uma importância
primordial às características dessa deliberação pública. Na realidade o ar-
gumento essencial que iremos desenvolver é que a defesa do bem
comum exige cidadãos bem informados, participativos e processos polí-
ticos que envolvam a deliberação pública através do acesso público à in-
formação relevante (isto é, transparência), equilibrados, onde argumentos
contrários e fundamentados sobre importantes deliberações públicas pos-
sam ter lugar. 

Neste sentido, só um processo de deliberação aprofundado, que pres-
supõe a existência de um quadro institucional apropriado (relembrar o
que referimos de Rawls no início) e um espaço público de debate relati-
vamente alargado, tecnicamente fundamentado, participado e em con-
dições de imparcialidade permitirá identificar quais os bens públicos e
as externalidades relevantes e qual o desenho de políticas públicas ade-
quadas para a promoção do bem comum. Importante é, no processo de
deliberação, distinguir os argumentos que relevam da análise positiva e
técnica, dos que relevam de aspectos normativos e éticos. Alguns exem-
plos práticos ilustram o argumento.

Alterações climáticas: Stern versus Nordhaus 
sobre a taxa de desconto

Existe não só na academia como nos media um aceso debate acerca
das medidas de políticas públicas que deverão ser tomadas a nível dos
diferentes Estados, para se evitar o aquecimento global do planeta Terra.
Na academia dois tipos de análises sugerem abordagens diferentes. O de-
bate foi iniciado por extenso relatório de Nicholas Stern que sugere que,
se nada for feito para evitar o aquecimento global, o PIB global reduzir-
-se-á em 20% pelo que são necessárias medidas imediatas sugerindo que
deverá ser investido de imediato 1% do PIB mundial em medidas para
evitar o aquecimento global. Os resultados desse estudo foram criticados
por dois eminentes economistas, William Nordhaus, de Yale, e Partha
Dasgupta, de Cambridge. O foco principal da discórdia foi o da selecção
da apropriada taxa social de desconto, que se utiliza sempre que existe
um padrão de benefícios e custos que se espraia no tempo e é necessário
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calcular o valor actual dos benefícios líquidos futuros de diferentes cursos
de acção, neste caso manter basicamente as práticas actuais de alguma
(mas baixa) tributação do carbono, ou um conjunto de medidas mais drás-
ticas. A taxa de desconto permite avaliar quanto é que 1 euro daqui a 50
anos valeria hoje. Visto que os efeitos do aquecimento global se sentirão
sobretudo no futuro, uma taxa de desconto muito baixa (0,1%), como
considerada no Relatório de Stern, estará associada a custos actuais mui-
tíssimo maiores do que se for utilizada uma taxa de desconto mais elevada,
como o fez Nordhaus (considera uma taxa inicial de 3% declinando pro-
gressivamente para 1% ao fim 300 anos). Considerar uma taxa mais ele-
vada é dar mais importância aos ganhos de bem-estar das gerações pre-
sentes em relação aos das gerações futuras, que por sinal não votam. Quem
o defende apresenta vários argumentos. Nordhaus argumenta que, com
o modelo de Stern, o consumo anual per capita hoje seria de $7000 e em
2200 de $94 000, o que sugere que se questione se se justifica a redução
de bem-estar das gerações presentes, como sugerida por Stern, para me-
lhorar a das gerações que terão um nível de bem-estar muito superior.
Dasgupta critica por outro ângulo. Questiona-se: se aceitássemos uma taxa
de desconto de 0,1% quanto é que deveríamos poupar hoje para deixar
para as gerações futuras? A partir do modelo que utiliza conclui que se
deveria poupar 97,5%, o que é uma taxa perfeitamente absurda. 

A controvérsia que aqui trazemos, sobre algo que eminentemente tem
a ver com um bem comum e com uma possível tragédia dos comuns 
– na realidade ninguém consegue antecipar os efeitos de um aquecimento
global da Terra de 2 graus muito menos de 5 graus – é apenas para ilustrar
que muitas das questões que devem ser ponderadas para determinar as
políticas públicas em relação ao aquecimento global são complexas, e que
para além de relatórios técnicos aprofundados, é importante que haja um
debate público alargado sobre os diversos pressupostos com que os estu-
dos técnicos são realizados.       

Plano Rodoviário Nacional: quem decide?

As estradas nacionais, assumindo que não há congestionamento, são
bens públicos na acepção referida anteriormente, as auto-estradas pagas
são bens mistos (bens de clube), as primeiras são financiadas apenas por
impostos, as segundas por receitas de portagens e eventualmente também
por impostos. A questão essencial, do ponto de vista do bem comum,
parece não ser só a de quem paga (questão sem dúvida relevante do
ponto de vista da equidade), mas também uma questão que se situa a
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montante e que tem a ver com eficiência: quem decide sobre o que se
constrói? Se, como é deveras claro,20 a quantidade de estradas e auto-es-
tradas for claramente superior àquilo que são as necessidades e as prefe-
rências dos cidadãos portugueses, não se está a servir o bem comum, pois
estão-se a financiar bens cuja rentabilidade social é, em alguns casos, ne-
gativa. O problema, se quisermos, é sobretudo de natureza institucional,
de governação e político. O que se passa é que a entidade responsável
por lidar com estradas nacionais e auto-estradas (directamente em con-
tratos de concessão ou em parcerias público-privadas) deixou de ser uma
entidade da esfera pública administrativa (Junta Autónoma das Estradas,
ou Instituto de Estradas de Portugal) – e portanto sobre o escrutínio po-
lítico da Assembleia da República, via Orçamento do Estado – e passou
a estar na esfera empresarial pública (Estradas de Portugal SA) sem qual-
quer tipo de escrutínio parlamentar, mas apenas governativo. Com esta
desorçamentação, reduziu-se o espaço de deliberação pública e com ele,
inevitavelmente, a qualidade da decisão política democrática.21

Conclusões

A promoção do bem comum faz-se (ou não) através da capacidade
das sociedades democráticas de terem mecanismos institucionais adequa-
dos para decidir, através de processos de deliberação e eventual votação,
acerca de uma adequada afectação de recursos que assegure a produção
e o fornecimento de bens públicos e mistos, e a correcção de efeitos ne-
gativos ou positivos associados a externalidades. Também é essencial a
existência de mercados relativamente competitivos e, na sua impossibi-
lidade, regulação de mercados monopolistas ou oligopolistas a favor do
interesse geral, que é entendido como o interesse dos cidadãos actuais e
das gerações vindouras. 

Existe uma outra dimensão do bem comum que tem a ver já não com
a produção, mas com a distribuição, e que se prende com a existência de

Paulo Trigo Pereira
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20 Ver em P. Pereira (2012b, 198) dados comparativos sobre carros de passageiros por
quilómetros de auto-estradas e densidades de auto-estrada por km2 e por país, retirados
do European Road Statistics.  

21 Recentemente o EUROSTAT (órgão estatístico da União Europeia) reclassificou
um conjunto de empresas públicas como devendo estar dentro do perímetro das admi-
nistrações públicas por se tratar de empresas não mercantis. Essas empresas (incluindo a
Estradas de Portugal SA), são agora Empresas Públicas Reclassificadas e integram o Orça-
mento do Estado. Depois da desorçamentação seguiu-se recentemente a «reorçamenta-
ção». 
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uma sociedade mais justa, do que aquela que resulta de um livre funcio-
namento dos mercados. Por razões de economia de espaço, este capítulo
só versou sobre as condições de promoção do bem comum associado às
questões de afectação de recursos produtivos. 

Aquilo que se mostrou aqui é que os economistas desenvolveram um
rico quadro conceptual (e analítico) para abordar estes problemas, do
ponto de vista teórico, porém avançaram menos para o encarar do ponto
de vista prático, isto é: como é que as democracias resolvem o problema
fundamental da revelação de preferências pelos bens públicos? A via se-
guida pelos economistas políticos é a de analisar os processos de votação
e as propriedades dos resultados de votações em comités e assembleias
várias. Os resultados destas análises, que aqui não abordámos, são porém
muito pessimistas pois em geral não existe nenhum equilíbrio nos proces-
sos de votação, isto é, não é possível prever o resultado de votações onde
as preferências dos votantes são distintas e se votam propostas com vários
aspectos relevantes (várias dimensões). Daqui derivam duas consequên-
cias importantes para o debate em torno do bem comum. Primeiro, mais
que analisar a engenharia do voto, é essencial desenvolver uma maior
análise em torno dos processos de deliberação e de tomada de decisão
no sector público. Como se chega às decisões? Qual o sistema de gover-
nação e os mecanismos institucionais subjacentes à tomada de decisão?
Quais as condições de apreciação das diferentes propostas em relação ao
mesmo problema (seja as estradas, o TGV ou outro)? Quem faz os estu-
dos é parte interessada na decisão, ou seja, existe imparcialidade?

A segunda consequência importante é que a ciência económica é in-
suficiente para analisar algumas questões que ela própria levanta. Poder-
se-iam fazer inquéritos, bem desenhados, para avaliar as preferências dos
portugueses sobre bens públicos, questionando não se gostariam mais
de X ou de Y, mas se gostariam ter mais de X e quanto é que estariam
dispostos a pagar mais (em impostos) ou a cortar noutras despesas, para
obter esse X adicional (em saúde, por exemplo). Ora a investigação sobre
esta e outras questões, relevantes para a compreensão do bem comum,
deve ter os contributos de outras ciências sociais, a sociologia e a psico-
logia e a história, para referir apenas três.22

22 Sem exclusão das restantes. É neste sentido, de que importa aumentar a interdisci-
plinaridade, que a iniciativa destes seminários, e deste livro, nos parece extremamente
meritória.
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José Castro Caldas

Capítulo 5

A economia dos bens comuns: 
visões rivais

Introdução

Na Economia, enquanto disciplina académica ou ciência social, pre-
valece actualmente uma visão duplamente negativa do bem comum.
Sem exagero, pode dizer-se que a maioria dos economistas acredita que
os colectivos não sabem o que querem e que, mesmo que pudessem
saber, seriam incapazes de agir para o conseguir, ou, dito por outras pa-
lavras, que não existe nenhum critério ou procedimento de decisão capaz
de garantir a racionalidade das escolhas sociais e que a acção colectiva é, ou
impossível, ou ineficiente.

No entanto, estas visões negativas, embora prevalecentes, não são úni-
cas. A Economia sempre se caracterizou por uma maior ou menor plu-
ralidade teórica. Essa diversidade teórica, manifesta também em visões
rivais acerca do bem comum, não deixou de existir no presente.

Interessa-nos neste capítulo construir um «quadro ideológico» das vi-
sões rivais do bem comum na economia. Isso envolve um exercício de
exploração da história das ideias económicas e de análise das controvér-
sias actuais, centrado em três tópicos: concepções de ordem social (ter-
ceira secção), de escolha colectiva (quarta secção) e de acção colectiva
(quinta secção).1

No entanto, este exercício não é possível sem que antes seja cartogra-
fado o território conceptual e deslindadas algumas ambiguidades na uti-
lização de termos como bem comum, bens públicos e bens comuns na litera-
tura económica. Isso mesmo é o que será feito imediatamente de seguida. 

1 Este texto retoma, por vezes incorpora, noutros pontos reformula e completa, temas
e secções de texto incluídas em Louçã e Caldas (2009).
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Bem comum, bens públicos e bens comuns 

Para a maior parte dos economistas não é fácil estabelecer uma distin-
ção conceptual entre «bem comum», por um lado, e «bens públicos» e
«bens comuns», por outro. O manual de economia pública define os bens
públicos e os bens comuns em termos de não rivalidade e não excludibi-
lidade. Os bens públicos são não-rivais, isto é, são consumidos colectiva-
mente (o consumo pelo indivíduo A não reduz a quantidade disponível
do bem para todos os outros indivíduos) e são bens que uma vez dispo-
níveis são acessíveis a todos (independentemente da disponibilidade, ou
possibilidade, de cada um para os pagar ou de qualquer outro critério de
exclusão). Já os «bens comuns», na perspectiva do manual de economia
pública, contrariamente aos bens públicos, são rivais, no sentido em que
o consumo por A reduz a quantidade disponível para todos os outros,
mas não gozam da propriedade da excludibilidade, isto é, o acesso ao bem
é possível para todos ou pelo menos para todos os membros de uma dada
comunidade. Exemplos de bens públicos são a iluminação urbana, a se-
gurança pública ou a defesa nacional. Exemplos de bens comuns são os
pesqueiros de alto-mar, as praias, os baldios portugueses.

Já o bem comum suscita dificuldades para o autor do manual de eco-
nomia pública. O bem comum, tal como é entendido por correntes
muito diversas da filosofia política, pode partilhar as características do
bem público, tal como é entendido na economia pública, mas não é o
mesmo que um bem público.

Os bens públicos da economia pública são comuns por motivos «téc-
nicos». Não é tecnicamente viável criar um mercado para a iluminação
de uma cidade. A cidade, uma vez iluminada, está iluminada para todos
e não se vê como se poderia privar de luz quem não estivesse disposto
ou não a pudesse pagar. No entanto, contrariamente ao bem comum (ou
bens comuns), na acepção que agora nos interessa, nada no valor da luz
na cidade depende do facto de também estar disponível para outros. Se
fosse possível prover luz numa base individual, ou privada, o bem ilu-
minação urbana deixaria de ser público. Por difícil que seja concebê-lo a
partir de uma perspectiva individualista, o mesmo não acontece, como
veremos, com outros bens. 

Elisabeth Anderson (1990) – uma filósofa que tem escrito sobre eco-
nomia e para economistas – fala por exemplo de «bens partilhados»: bens
cujo valor deriva do facto de serem colectivos. Um parque público é um
dos exemplos de «bem partilhado» oferecido por Anderson. Poderia ser
possível dividir o parque em talhões e oferecer um talhão a cada cidadão.

José Castro Caldas
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Cada um seria a partir desse momento senhor do seu talhão (e ao mesmo
tempo um intruso no talhão alheio). O bem de que cada cidadão poderia
gozar no seu talhão teria árvores, flores e relva, até cursos de água, mas
não seria o mesmo bem que o provisionado no parque público – árvores,
flores, relva e outras pessoas que usufruem o espaço em conjunto e com
quem cruzarmo-nos faz parte de passear no parque. O valor do bem par-
tilhado é inseparável daquilo que o torna comum. O bem partilhado de
Anderson é um bem comum.

Se o exemplo de Anderson não for convincente, consideremos um
outro oferecido desta vez por um economista (Sugden 2002) – o prazer
da leitura. Ler sozinho e em voz baixa é sem dúvida uma fonte de prazer,
mas partilhar uma leitura, possivelmente em voz alta, é prazer da leitura
com uma outra qualidade e pode mesmo ser experimentado com maior
prazer em certas ocasiões. A leitura em conjunto é um bem partilhado,
ou comum. 

Neste entendimento de bem comum, a própria linguagem que per-
mite a leitura partilhada é um bem comum. E, em última análise, a se-
gurança que resulta da iluminação da cidade que serviu de exemplo de
bem público também o é. Que significado tem a segurança pública senão
o que deriva de ser um bem para todos? A segurança, como de resto, a
liberdade política e a igualdade, todos eles são bens comuns, se, como
Michael Walzer, preferirmos a linguagem plural.2

O bem comum, nesta acepção, é indecomponível em parcelas indi-
viduais. Dele podemos falar no singular ou no plural, como «bem
comum» ou «bens comuns», mas sem o confundir com os conceitos de
bem público ou bem comum do manual de economia pública.

Pode dizer-se que a ideia de função de bem-estar, isto é, uma função que
represente preferências sociais acerca de estados sociais alternativos cor-
responde a uma incorporação da ideia de bem comum na economia. Ela
permitir-nos-ia determinar o cabaz de bens que corresponde ao maior
bem-estar social possível. No entanto, como veremos adiante, uma tal
função é um fantasma cuja existência tem sido contestada a partir do in-
terior da própria economia do bem-estar. 

Tragédia dos Comuns

A visão negativa acerca do bem comum que tem povoado os manuais
de economia pública tem a sua expressão mais difundida e sofisticada

2 Ver entrevista a Michael Walzer (2008).
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em duas versões de uma lenda conhecida por «Tragédia dos Comuns».
Vale a pena recordá-las.

Garrett Hardin (1968) – o autor da primeira versão – ao evocar os
commons da Inglaterra pré-industrial, convidava-nos a imaginar uma pas-
tagem aberta a todos. Durante séculos, enquanto a guerra, a miséria e a
doença contiveram as populações humana e animal abaixo do limite de
capacidade da pastagem, o arranjo comunitário funcionou razoavelmente
bem. Todos os membros da comunidade podiam levar o número de ca-
beças de gado que entendessem ao baldio para se alimentar da forragem
lá existente. Mas o que acontece quando ambas as populações – humana
e animal – aumentam?

Pressupondo, como Hardin, que todos os criadores de gado com
acesso ao baldio comunitário usam a pastagem com o objectivo de ma-
ximizar o seu ganho pessoal e que os animais, contrariamente à pastagem,
são propriedade individual dos seus criadores, o resultado seria uma tra-
gédia colectiva. É fácil descobrir porquê. Se os utilizadores do prado
comum forem «racionais», de acordo com a concepção de racionalidade
que Hardin subscreve, a decisão de criar um novo animal no prado co-
lectivo deve basear-se numa análise custo-benefício. Tomemos x como o
benefício de criar um novo animal (x é o valor de mercado do animal
no momento de ser vendido) e y como o custo de criar o mesmo animal
(o custo y é a perda de peso de todos os animais que se alimentam da
pastagem comum decorrente da presença de mais um animal). Quando
a pastagem se encontra abaixo da sua capacidade de carga este custo é
nulo, mas, a partir de certo limiar vai-se tornando positivo e crescente.
Nesta altura, para o conjunto dos criadores o custo de um novo animal
é y, mas do ponto de vista do indivíduo que decide se deve ou não criá-
-lo é apenas m×y/n, em que n é o número total de cabeças de gado e m
o número de cabeças de gado do indivíduo que efectua os cálculos.

É fácil verificar que mesmo quando x < y (o benefício de mais uma
cabeça de gado é inferior ao custo social) é possível ocorrer x > m×y/n
(o benefício privado de mais uma cabeça de gado é superior ao custo pri-
vado). Isto é, mesmo que a análise custo-benefício social desaconselhe a
sobrecarga da pastagem colectiva com mais um animal, a mesma análise,
agora individual, pode recomendar o contrário. O indivíduo suposta-
mente movido pela maximização do ganho pessoal adoptará o ponto de
vista individual e mais um animal será acrescentado à manada ou reba-
nho. Uma vez que todos os criadores racionais vão basear as suas escolhas
num cálculo deste tipo, mesmo quando a capacidade da pastagem foi
ultrapassada e cada novo animal origina perdas colectivas que ultrapas-
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sam os benefícios, os criadores individuais insistirão em sobrecarregá-la
mais e mais. Conclui Hardin (1968, 1244): 

«Aqui reside a tragédia. Cada homem é presa de um sistema que o
obriga a aumentar a sua manada sem limite – num mundo que é limi-
tado. A ruína é o destino para o qual todos se precipitam, cada um em
persecução do seu melhor interesse numa sociedade que acredita na li-
berdade dos bens comuns.»

Hardin era um ecologista. Ele não discutia a sustentabilidade de pra-
dos comunitários em face do crescimento do número de cabeças de gado,
mas a sustentabilidade do planeta em face do crescimento demográfico.

Para ele, a lógica era a mesma nos commons ou na «casa comum» e
essa lógica encerrava consequências trágicas. A «Tragédia dos Comuns»
podia ser evitada mas não com meros apelos à consciência e à responsa-
bilidade. O remédio era a coerção – «coerção mútua, mutuamente acor-
dada pela maioria das pessoas afectadas» (Hardin 1968, 1247).

Um ano antes de Hardin, um outro autor, desta vez um economista,
Harold Demsetz (1967) – o autor da segunda versão da «Tragédia dos
Comuns» – evocara uma história semelhante para discutir, não questões
ambientais, mas um problema da teoria económica: a origem da proprie-
dade privada. De acordo com o seu relato, os índios da península do La-
brador partilhavam tradicionalmente um mesmo território de caça onde
obtinham alimento e peles. Como é natural, o que cada um fazia no ter-
ritório comum, o número de animais que caçava, tinha repercussão no
povoamento animal do território e portanto consequências para os ou-
tros caçadores. Mas num mundo de abundância, estes efeitos cruzados,
ou externalidades, eram, segundo Demsetz, negligenciáveis.

Com a chegada dos comerciantes de peles ocidentais o contexto alte-
rou-se completamente. Para os caçadores índios as peles tornaram-se
então moeda de troca para outros bens muito desejados. Em consequên-
cia, a caça no território comum intensificou-se, as populações animais
decresceram e as externalidades deixaram de ser negligenciáveis. Como
os criadores de gado de Hardin, os índios de Demsetz encontraram-se
numa situação trágica. Eles são «racionais», e como os benefícios das suas
acções são superiores à parcela dos custos que incumbe a cada um, insis-
tem em caçar para além dos limites dentro dos quais a actividade é sus-
tentável.

Conta Demsetz que, de acordo com o registo antropológico, foi por
esta altura que nesta sociedade de caçadores emergiu a propriedade pri-
vada. O território de caça, anteriormente usufruído em comunidade, foi
retalhado e atribuído em parcelas às diferentes famílias.
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Demsetz explicava que, confinados a territórios relativamente bem
delimitados, os caçadores tornavam-se mais prudentes. Agora as conse-
quências da sobrecaça iriam recair em primeiro lugar sobre eles próprios
ou, na linguagem técnica de Demsetz, as externalidades eram parcial-
mente internalizadas.

Demsetz e Hardin partiam portanto de uma mesma situação – um
recurso acessível a um grupo de indivíduos – e deduziam implicações di-
vergentes em termos de soluções institucionais: Hardin advogava a coer-
ção, Demsetz a separação (ou privatização). 

Os princípios da coerção e da separação parecem ser antagónicos do
ponto de vista dos ideais ou dos valores que encerram e dos modos de
governação que favorecem. A coerção procura justificação na segurança
e no bem comum, desvalorizando a autonomia individual ao ponto de
a poder dispensar. Já a separação enaltece a autonomia e a liberdade in-
dividuais. A separação favorece o Mercado, a coerção sugere o Estado.

No entanto, apesar das diferenças, estes princípios partilham uma
mesma concepção de acção segundo a qual os indivíduos se caracterizam
por procurarem obter os melhores resultados possíveis para si, indepen-
dentemente de outras considerações como, por exemplo, as consequên-
cias que as acções podem ter para outrem ou para o colectivo. Ambos os
princípios não reconhecem, desvalorizam, ou não confiam na capacidade
moral dos seres humanos. Em consequência, ambos coincidem ainda na
exclusão da possibilidade de um terceiro princípio de ordem – a acção
colectiva, ou a associação.

Em sintonia com Hardin e Demsetz, a Economia, tal qual se ensina
na maior parte das faculdades, reconhece apenas a coerção e a separação
(e combinações de ambos) enquanto princípios que podem explicar a
ordem social e exclui, como veremos, a possibilidade de acção colectiva.
No entanto, vai ainda mais longe ao sugerir que os colectivos são inca-
pazes de tomar decisões racionais. 

Visões rivais da escolha colectiva

No princípio, e o princípio aqui são as interpretações dominantes dos
contributos dos filósofos iluministas, a ideia de harmonias espontâneas
que emergiam da interacção de indivíduos movidos pelo interesse pró-
prio dispensavam a Economia Política de grande esforço intelectual para
conceptualizar o bem comum. O bem comum nesta perspectiva seria
simplesmente uma emanação espontânea das acções individuais guiadas
pelos critérios do bem privado. 

José Castro Caldas
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Este estado de graça original, perturbado pela questão social e outras
surpresas da revolução industrial, iria dar lugar a todo um programa de
construção de fundamentos racionais para a moral que hoje conhecemos
como utilitarismo. Jeremy Bentham (1776) é a figura tutelar desse pro-
grama. Para ele o bem comum era aquilo de que resultasse «a maior feli-
cidade para o maior número». 

Pela mão de filósofos-economistas como Stuart Mill o utilitarismo
vir-se-ia a tornar, em particular na Grã-Bretanha, a filosofia moral da Eco-
nomia Política. E mesmo depois de a Economia Política se ter transfor-
mado em Economia (economics) em consequência da chamada «revolução
marginalista» a influência utilitarista iria perdurar durante algum tempo.

No entanto, a concepção utilitarista do bem comum não iria resistir
a críticas surgidas no interior da própria corrente marginalista. Os pro-
blemas de consistência da formulação de Bentham seriam os primeiros
a tornar-se patentes. Qual o bem comum que se procura maximizar: a
felicidade total da sociedade (entendida como uma soma das felicidades
individuais) ou a felicidade da maioria? Os dois entendimentos não são
equivalentes: a felicidade total pode aumentar quando aumenta (muito)
a felicidade de uma minoria. 

Sobreviveu então o critério da soma de felicidades, mas não durante
muito tempo. O critério aditivo da felicidade social implicava que um
aumento da felicidade (ou utilidade) de um ou mais indivíduos podia
mais do que compensar (ou ser indiferente) a diminuição da felicidade
de outros. Implicava a possibilidade de proceder a comparações inter-
pessoais de felicidade (ou utilidade). A dificuldade para os primeiros crí-
ticos da concepção aditiva resultava da natureza subjectiva da felicidade
(ou da utilidade). Era uma dificuldade prática: como medir incrementos
e perdas de felicidade para os poder comparar? No entanto, por detrás
da dificuldade prática, parece esconder-se uma incomodidade de natureza
moral: devem ser aceites melhorias da felicidade total que impliquem o
«sacrifício» de alguns (sobretudo se forem os menos afortunados na so-
ciedade)? Ou dito de outra forma: será que as felicidades individuais são
comensuráveis?

A crítica às comparações interindividuais da felicidade é a que está na
origem do divórcio entre a economia do bem-estar e o utilitarismo. Daí
em diante a economia marginalista ou neoclássica continuou a usar a lin-
guagem da utilidade na conceptualização das escolhas individuais, mas
abandonou-a quase completamente na discussão da escolha colectiva. 

Excluída a aditividade simples das felicidades como instrumento con-
ceptual para pensar o bem comum, a agenda de investigação orientou-
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-se então para a questão de saber se existiria ou não algum método ou
procedimento que permitisse inferir preferências sociais «racionais» a par-
tir de preferências individuais igualmente «racionais».

O problema não era novo. Já no século XVIII Condorcet (1743-1794)
havia mostrado que a manifestação das preferências individuais em sis-
temas de voto poderia dar origem a ordenações das preferências sociais
que não respeitavam critérios que hoje em dia a economia marginalista
ou neoclássica ainda sustenta serem requisitos de racionalidade.

O chamado «paradoxo de Condorcet» pode ser apresentado com um
exemplo (ver o quadro 5.1). Suponhamos um colectivo composto por
três indivíduos que tem de ordenar três projectos de acordo com as suas
preferências. Cada um dos indivíduos estabelece a ordenação sem difi-
culdade. A ordenação cumpre um dos requisitos básicos da «racionali-
dade» – é transitiva. Se o indivíduo B diz que o primeiro em ordem de
preferência é o projecto 2, seguindo-se-lhe imediatamente o projecto 3,
com o projecto 1 em último lugar, isso significa que esse indivíduo pre-
fere 2 a 3, 3 a 1 e não aceitará trocar 2 por 1. As suas preferências são
transitivas.3

Observando o quadro 5.1 pode verificar-se o que aconteceria se fosse
adoptado um procedimento de agregação de preferências, isto é, de cons-
trução de preferências sociais, baseado no voto dos projectos dois a dois. 

No confronto entre o Projecto 1 e o Projecto 2 ganharia o Projecto 1
com dois votos (dos indivíduos A e C) contra um (indivíduo B). No con-
fronto entre o Projecto 2 e o Projecto 3 ganharia o Projecto 2 com dois
votos (dos indivíduos A e B) contra um (indivíduo C). Por fim, quando
o Projecto 3 fosse votado contra o Projecto 1, ganharia o Projecto 3 (com
os votos de B e C) contra o de A.

Resultado: socialmente o Projecto 1 seria preferível ao Projecto 2, o
Projecto 2 seria preferível ao Projecto 3, mas o Projecto 3 seria preferível
ao Projecto 1. Apesar de as preferências individuais serem transitivas («ra-
cionais»), as preferências sociais seriam intransitivas («irracionais»). Note-
-se ainda que, em consequência da intransitividade, qualquer um dos
projectos poderia reunir uma maioria, dependendo da ordem em que
votações dois a dois ocorressem. 

3 Para compreender por que razão a transitividade é tomada pela economia neoclás-
sica como condição de racionalidade considere-se o caso de um individuo com prefe-
rências intransitivas que preferisse A a B, B a C e C a A. Se este indivíduo tivesse C,
estaria disposto a dar C e d (algum dinheiro) para obter B. Tendo agora B estaria disposto
a dar B e d’ (mais algum dinheiro) para obter A. Tendo agora A, estaria disposto a trocar
A+d’’ (dinheiro ainda) para obter o mesmo C que era seu à partida.
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Quase dois séculos depois de Condorcet, Kenneth Arrow (1951) viria
a interessar-se de novo pelo problema da possibilidade da agregação das
preferências individuais numa função de preferência social. Arrow partia
da enumeração de cinco condições que qualquer procedimento demo-
crático de tomada de decisão deveria respeitar: Racionalidade: As alterna-
tivas de escolha devem ser comparáveis dois a dois, isto é, deve ser pos-
sível estabelecer entre elas relações de preferência ou indiferença, e as
relações de preferência entre alternativas devem ser transitivas; Ausência
de ditadura: As preferências de um indivíduo não se devem sobrepor às
preferências dos restantes; Soberania dos cidadãos: Não deve haver ne-
nhuma instituição capaz de declarar a inadmissibilidade de certas orde-
nações de preferências; Unanimidade: Se todos preferem uma alternativa
relativamente a qualquer outra, o mesmo deve acontecer na sociedade;
Independência relativamente a alternativas irrelevantes: A ordenação social de
qualquer par de alternativas deve depender do modo como os indivíduos
ordenam essas alternativas e não do modo como ordenam qualquer delas
relativamente a terceiras alternativas. 

A conclusão a que Arrow chegou era negativa: não existe nenhum
procedimento de tomada de decisão que garanta que estas cinco condi-
ções são sempre respeitadas; não existe nenhum procedimento demo-
crático que garanta que uma agregação das diversas preferenciais («racio-
nais») dos agentes individuais é uma ordenação das preferências
igualmente «racional». Isto era o que o seu teorema, que ficou conhecido
como o Teorema da Impossibilidade de Arrow, estabelecia. O veredicto de
Arrow (1951, 59) era de facto deprimente:

Se excluirmos a possibilidade de comparações interpessoais de utilidade,
os únicos métodos de passagem de gostos individuais para preferências so-
ciais satisfatórios e definidos para um amplo espectro de ordenações indivi-
duais, ou são impostos, ou são ditatoriais.

Apesar de muita investigação posterior, o resultado negativo de Arrow
quanto à possibilidade de decisões colectivas que verifiquem os postula-
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Quadro 5.1 – Paradoxo de Condorcet

Indivíduo A Indivíduo B Indivíduo C 

1.º Projecto 1 Projecto 2 Projecto 3 
2.º Projecto 2 Projecto 3 Projecto 1 
3.º Projecto 3 Projecto 1 Projecto 2
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dos da «racionalidade» não foram até hoje desmentidos.4 No entanto, o
trabalho de Arrow, apesar da influência que adquiriu no interior e para
lá das fronteiras da economia, não pôs um ponto final na controvérsia
em torno da (im)possibilidade da racionalidade na tomada decisão co-
lectiva. 

A visão negativa acerca da escolha colectiva decorrente do trabalho
de Arrow tem vindo a ser desafiada quer por filósofos políticos (ver por
exemplo Pildes e Anderson 1990, ou Honneth 1998) quer por alguns
economistas. Para os críticos, a abordagem de Arrow está refém de con-
cepções particulares de racionalidade e de escolha colectiva que «não ofe-
recem qualquer perspectiva que possibilite a compreensão do modo
como os indivíduos, tal como os colectivos, lidam com situações de es-
colha marcada pela pluralidade e o conflito de valores» (Costa 2009).
Rompendo com a concepção de racionalidade da economia neoclássica
podemos adquirir uma perspectiva acerca da deliberação colectiva que
aponta para conclusões opostas às de Arrow. 

Esta ruptura tem vindo a ser operada por abordagens à escolha colec-
tiva que enfatizam a participação no processo político democrático. Estas
abordagens partem invariavelmente do reconhecimento da pluralidade
dos valores em presença nos processos de deliberação colectiva, da sua
conflitualidade e incomensurabilidade. O seu ponto de chegada é uma
perspectiva acerca do modo como os colectivos, apesar disso, escolhem,
muitas vezes racionalmente.

Dimensões do bem comum identificadas nas constituições da maioria
dos Estados como a liberdade, o bem-estar, a segurança... são não só di-
versas, como distintas em qualidade. A teoria da escolha racional subscrita
por Arrow pressupõe que os indivíduos combinam estes e outros valores,
ou dimensões do bem comum, em ordenações de preferências únicas e
consistentes e que, quando obrigados a escolher, operam sem dificuldade
trade-offs entre valores. A teoria da escolha racional que Arrow aplica à es-
colha social pressupõe de facto a comensurabilidade dos valores. No en-
tanto, a observação da vida social e a reflexão sugerem que existem valores
que só podem ser preservados se forem protegidos de relações de troca
com outros, isto é, se for afirmada a sua incomensurabilidade.

Além de romperem com o pressuposto da comensurabilidade, estas
perspectivas acerca da deliberação colectiva rompem também com a ideia
de indivíduos dotados de preferências «dadas», isto é, claramente arti -

4 A não ser com pressupostos adicionais aos de Arrow, como, por exemplo, uma di-
mensão do número de membros da «comunidade» que tende para infinito.
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culadas em ordenações consistentes e com a de escolha colectiva como
um mero processo de agregação destas preferências.

No lugar das preferências dadas e da simples agregação o que emerge
então são processos de deliberação em que as preferências individuais se
formam ou se reconfiguram ao mesmo tempo que se passam em revista
ou se imaginam cursos de acção alternativos. A deliberação não é então
uma mera agregação de preferências fixas, mas um processo dialógico
que envolve tanto uma definição do que realmente «queremos», como
daquilo que «podemos» fazer para o conseguir. Isto significa que os in-
divíduos, contrariamente aos que povoam a paisagem da escolha racio-
nal, são capazes de conceber um interesse no plural, que diz respeito ao
grupo, à comunidade política.

Os processos de deliberação podem portanto conduzir à emergência
de visões partilhadas do bem comum e à escolha de cursos de acção jul-
gados apropriados. Mas pode também ocorrer que os conflitos de valor
não sejam superados ao longo dos processos de deliberação. Pildes e An-
derson (1990, 2121) mostram de forma convincente que as «escolhas,
sejam elas individuais ou políticas, não precisam, por vezes, de exprimir
uma resolução do conflito entre os diversos valores particulares em
causa». O Estado pode escolher manter-se neutral na ocorrência de con-
flitos de valores que separam comunidades, permitindo que os valores
em conflito tenham expressão em simultâneo. Pode também evitar reso-
luções adiando o assunto para o futuro ou alternar entre valores suspen-
dendo o julgamento acerca da importância relativa dos valores. À luz da
teoria da escolha racional, procedimentos como estes são considerados
inconsistentes. No entanto, são formas de escolher apesar dos conflitos
de valor que, em muitas circunstâncias, são razoáveis. Quando a escolha
racional é reconceptualizada em termos de escolha justificada, além de
razoáveis são também racionais.

Visões rivais da acção colectiva 

A «Tragédia dos Comuns» a que acima fizemos referência pressupõe
a impossibilidade da acção colectiva ou pelo menos a sua ineficiência.
Essa é a visão que ainda hoje predomina entre economistas e é reprodu-
zida na maioria dos manuais de economia pública. No entanto, esta visão
pessimista não é e nunca foi única ou consensual. Aliás, no princípio, e
o princípio é aqui de novo a Economia Política do Iluminismo, a acção
colectiva não era discutida na óptica da possibilidade ou da eficiência.
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Para os filósofos iluministas a questão não era de possibilidade, mas de
desejabilidade. Escrevia, por exemplo, David Hume (1742, I.VI.2):

Os homens são geralmente mais honestos na sua capacidade privada do
que na capacidade pública [uma vez que eles] são capazes de ir muito mais
longe quando se trata de servir um partido do que o são quando o que está
em causa é apenas o seu interesse privado [...]. A honra é para a humanidade
um grande travão; mas quando um corpo de homens considerável age co-
lectivamente, este travão é em grande medida removido, já que um homem
está seguro de obter aprovação por parte do seu partido para o que promove
o interesse comum, aprendendo depressa a desprezar os clamores do adver-
sário.

A associação, ou a facção, era para Hume moralmente corruptora.
Ideia muito semelhante encontra-se em Adam Smith, quer no Inquérito
sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações quer na Teoria dos Senti-
mentos Morais (TMS). No primeiro destes livros pode ler-se uma passagem
muito citada (Smith 1987 [1776], vol. I, 280):

É raro que pessoas que exercem a mesma actividade se encontrem,
mesmo numa festa ou diversão, sem que a conversa acabe numa conspiração
contra o público, ou numa maquinação para elevar os preços.

E mais adiante no mesmo livro (Smith 1987 [1776], vol. I, 431) a ques-
tão é retomada no contexto de uma discussão acerca da religião, quando
observa que:

Em todas as religiões, excepto a verdadeira [...], cada praticante espiritual,
para se tornar mais precioso e sagrado aos olhos dos seus seguidores, tende
a inspirar neles a mais violenta aversão por todas as outras seitas [...].

A razão de ser da aversão de Smith relativamente à colusão dos pro-
dutores, ou a todas as seitas (excepto a verdadeira), torna-se perceptível
quando se tem em conta o que deixou escrito na Teoria dos Sentimentos
Morais. Nessa obra, que precedeu a Riqueza das Nações, referindo-se à
consciência individual como um espectador imparcial dos nossos actos,
Smith afirmava que este espectador é tanto mais severo quanto mais afas-
tado estiver de nós, e que é precisamente do «espectador de que podemos
esperar menos simpatia e indulgência que mais provavelmente aprende-
remos as mais completas lições de autocontrolo» (TMS III.3.38); em con-
trapartida, acrescentava: «A propriedade dos nossos sentimentos morais
nunca está tão sujeita a ser corrompida como quando o espectador in-

José Castro Caldas
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dulgente e parcial está próximo e o indiferente e imparcial está longe»
(TMS III.3.41).

No interior do grupo, da seita ou da facção, o espectador está próximo
e é indulgente. A associação, ou a acção colectiva, eram também, para
Smith, moralmente corruptoras. Em alternativa, o mercado seria civili-
zador.5 Pondo estranhos distantes em relação, sobre ou através dos muros
das comunidades de pertença, submetê-los-ia ao escrutínio de especta-
dores mais distantes e portanto imparciais. O mercado, em oposição à
associação ou acção colectiva, era um contexto favorável ao desenvolvi-
mento das capacidades morais dos indivíduos. Até para as seitas religiosas
Smith (1987 [1776], vol. II e vol. II, 434)) advogava um mercado concor-
rencial:

Os professores de cada seita, encontrando-se rodeados por todos os lados
por mais adversários do que amigos seriam obrigados a aprender a candura
e moderação que tão raramente encontramos entre professores dessas gran-
des seitas [...]; os professores de cada uma das pequenas seitas, encontrando-
-se quase sós, seriam obrigados a respeitar os de quase todas as outras seitas.

Com a experiência da revolução industrial, o que para Smith e Hume
era civilizador – o mercado – tornou-se, pela mão da generalidade dos
pensadores «socialistas», destrutivo, e o que era corruptor – a acção co-
lectiva – passou a ser origem das concepções éticas dos seres humanos.

Para a crítica socialista, a sociedade capitalista, devido à ênfase no in-
teresse próprio e na natureza contratual das relações, tenderia a minar os
fundamentos morais em que qualquer sociedade, incluindo a de mer-
cado, deve necessariamente assentar. Longe das imagens idílicas do co-
mércio construídas pelos filósofos iluministas, os críticos do capitalismo
real representavam o mercado como um palco de rivalidade, de conflito
e mesmo de guerra.

Em alternativa, a cooperação era por eles evocada como o princípio
característico de qualquer ordem social viável (ou condição de progresso)
e como o único contexto favorável ao desenvolvimento moral dos indi-
víduos. 

Piotr Kropotkin (1902), uma figura tutelar do movimento anarquista,
destaca-se entre muitos autores socialistas como referência dessa reabili-
tação moral da cooperação (ou da acção colectiva). 

5 O termo «civilizador», como de resto as expressões «visões rivais» e «quadro ideo-
lógico», é tomado de Hirschman (1982).
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Kropotkin era um admirador de Darwin chocado com as apropriações
do darwinismo ocorridas no interior das ciências sociais e da própria bio-
logia. Em Mutual Aid: A Factor of Evolution, Kropotkin relata as suas ob-
servações de naturalista amador na Sibéria Oriental. Diz-nos que embora
tenha procurado insistentemente jamais conseguiu encontrar a luta de
todos contra todos considerada por muitas apropriações do darwinismo
como sendo o principal determinante da evolução. Pelo contrário, nas
suas viagens, ele encontrara uma natureza inclemente que castigava du-
ramente todos os seres vivos e limitava a sua multiplicação, mas não vis-
lumbrara, pelo menos de forma generalizada, a luta entre indivíduos de
que supostamente sobreviveriam apenas «os mais aptos». Em vez disso,
observara enxames, manadas, bandos de milhares de indivíduos reunidos
na obtenção dos meios necessários à subsistência e à reprodução da es-
pécie. Por isso mesmo, escrevia ele, quando tomou conhecimento de li-
teratura que importava o darwinismo para o estudo das sociedades hu-
manas não podia concordar com nada do que lia nestes panfletos.

Contra a visão de que a guerra de todos contra todos seria uma «lei
da natureza», Kropotkin procurava estabelecer a importância da «ajuda
mútua» enquanto factor de evolução. Em busca das «origens pré-huma-
nas dos instintos morais», a sua atenção incidia em primeiro lugar nas
espécies animais. Daí passava às sociedades humanas e à sua história,
para concluir que é na ajuda mútua, na cooperação, na acção colectiva,
que deveria ser procurada a origem das concepções éticas dos seres hu-
manos e que era também na extensão da ajuda mútua, e não na luta
mútua, que devíamos depositar as nossas esperanças.

Já no século XX, com a separação entre a Economia e a Ética, ou a
Moral, e a deslegitimização dos argumentos morais em discursos que se
afirmavam como científicos, a discussão acerca da acção colectiva deslo-
cou-se do eixo da desejabilidade para o da possibilidade ou eficiência. Es-
crevendo já em meados do século XX, Mancur Olson (1965/1998) consi-
derava que a maior parte dos economistas dava por adquirido que
indivíduos que partilham os mesmos objectivos agem colectivamente para
a sua concretização. O panorama hoje não é certamente esse. Por influên-
cia directa ou indirecta de Olson a maior parte dos economistas acredita
agora, possivelmente ao contrário da maioria das pessoas e dos economis-
tas clássicos, que a acção colectiva é impossível, ou pelo menos ineficiente.

Escrevia Olson (1998 [1965], 2):

[P]ensou-se que, se os membros de um determinado grupo fossem ra-
cionais e egoístas e tivessem um interesse ou objectivo comum de cuja con-
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cretização todos beneficiassem, agiriam, logicamente, de forma a atingir esse
objectivo. Contudo [...] não é o facto de todos beneficiarem da concretização
do objectivo do grupo que os leva a agir de forma a atingir esse objectivo.

O argumento de Olson é longo, mas a ideia fundamental é simples:
mesmo que atingir o objectivo comum seja bom para todos e para cada
um dos indivíduos de um grupo, há uma outra situação que para cada
um deles em separado seria ainda melhor: atingir o objectivo sem realizar
qualquer esforço, isto é, à custa do esforço dos outros. Na medida em
que é pressuposto que todos os indivíduos do grupo são igualmente «ra-
cionais» e egoístas, isto é, optam necessariamente pela alternativa que é
melhor para cada um em separado, o resultado do grupo (e de cada um)
seria decepcionante: todos escolheriam não fazer qualquer esforço para
atingir o objectivo pretendido e o objectivo não seria alcançado. 

Confrontado com a necessidade de explicar a acção colectiva que de
facto ocorre, por exemplo nos sindicatos, Olson remetia para a existência
de «incentivos selectivos», tanto negativos como positivos, dirigidos se-
lectivamente para os indivíduos que contribuem de alguma forma para
os objectivos comuns do grupo, por exemplo, pagando quotas. Exemplos
de situações dessas em grandes organizações, como os sindicatos, abun-
dam – acesso a determinados serviços para os sócios com quotas em dia.
No entanto, a existência do «incentivo selectivo» consiste numa modifi-
cação do contexto de acção colectiva. Um vez introduzido o incentivo
selectivo já não faz simplesmente sentido descrever a situação como um
«problema» ou «dilema social» de acção colectiva.

Depois de Olson, o free riding (uma termo expressão traduzível em
português que remete para a ideia de andar à boleia e que denota o que
seria uma tendência racional para agir de forma oportunista) foi incor-
porado na cultura da Economia. É ao free riding que se atribui a impossi-
bilidade de financiar a provisão de bens públicos a partir de contribuições
voluntárias. Os objectivos comuns são bens públicos – todos podemos
beneficiar deles, tenhamos ou não contribuído, e o facto de alguém be-
neficiar deles não nos priva do todo ou da parte. 

A acção colectiva, para Olson e para a maior parte dos economistas
actuais, é portanto impossível, ou melhor, ineficiente.

Esta visão dominante da acção colectiva tem vindo, no entanto, a ser
desafiada com sucesso a partir da investigação no domínio da psicologia
social e da ciência política e, por extensão, do interior da própria Econo-
mia. Sinal evidente dessa deslocação ideológica foi a atribuição do pré-
mio Nobel da Economia de 2009 a Elinor Ostrom – uma cientista social
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que dedicou a sua vida à análise das condições de possibilidade da acção
colectiva.

Os primeiros desafios à visão da acção colectiva como impossibilidade
vieram dos laboratórios experimentais de psicólogos sociais e de alguns
economistas.

Os psicólogos sociais partiam do princípio de que nem a cooperação
nem o free riding deveriam ser assumidos à partida e que, pelo contrário,
eram resultados que deveriam ser explicados. Os membros de um grupo
tanto poderiam deixar de contribuir para o esforço colectivo por «ganân-
cia», como por «medo» (de que outros não contribuam), como por «in-
dignação» (por outros não terem contribuído). Contribuir revela con-
fiança nos outros e depende da confiança nos outros, não contribuir
pode revelar diferentes coisas, não necessariamente «ganância».

Os estudos experimentais baseavam-se em diversas variantes de um
«jogo» simples, conhecido como «jogo dos bens públicos». Na versão
mais comum deste jogo, o experimentador entrega aos sujeitos experi-
mentais um montante em dinheiro (ou um símbolo representando di-
nheiro) e diz-lhes que podem entregar anonimamente ao experimentador
a quota-parte desse montante que entenderem, ou não entregar nada.
Recolhidas as contribuições individuais, o experimentador multiplicará
o total por um factor (dois, por exemplo) e distribuirá o resultado em
partes iguais pelos sujeitos experimentais. A situação é clara: se todos apli-
carem a totalidade do montante que lhes foi entregue, cada um receberá
o dobro do que entregou. No entanto, quem não entregar nada (ou en-
tregar alguma coisa) pode beneficiar das contribuições dos outros sem
ter feito o esforço correspondente.

O que emergia destes estudos como a variável capaz de determinar a
viabilidade ou inviabilidade da acção colectiva era a confiança. Por isso
mesmo, a possibilidade ou impossibilidade de comunicação entre os
membros de um grupo experimental condicionava fortemente os resul-
tados. Quando os membros do grupo podem comunicar, depois de lhes
ter sido descrita a situação experimental e antes de fazerem as suas esco-
lhas quanto ao nível de contribuição para o objectivo comum em ano-
nimato, o que invariavelmente se verificava era uma intensa troca de pro-
messas de contribuição mútuas.

Face a face, os membros do grupo explicavam uns aos outros que
todos ganhariam se todos se esforçassem por realizar o objectivo comum
e prometiam eles próprios comportar-se em conformidade. Quando
assim era, os níveis de contribuição eram normalmente muito mais ele-
vados do que quando não exista qualquer interacção face a face.

José Castro Caldas
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Em simultâneo, os economistas experimentais chegavam a conclusões
semelhantes. Mesmo em experiências sem comunicação, as taxas de con-
tribuição observadas eram relativamente elevadas. Estas taxas de contribui-
ção tendiam a baixar quando a situação experimental era repetida sequen-
cialmente, como se os sujeitos experimentais aprendessem a comportar-se
como free riders. No entanto, estranhamente, quando a situação experimen-
tal era interrompida, depois de uma sequência de «jogadas» e retomada de-
pois de um intervalo, os participantes regressavam aos níveis de contribui-
ção elevados como se estivessem na esperança de que todos tivessem
aprendido com o descalabro ocasionado pelo free riding.

Para muitos economistas tudo isto parecia estranho: as contribuições
positivas eram inexplicáveis e a comunicação não deveria ter qualquer
efeito. Os agentes racionais e egoístas que constituem a sua matéria-prima
poderiam fazer promessas uns aos outros, mas essas promessas nunca se-
riam mais do que «conversa fiada».

Uma outra linha de investigação baseava-se em estudos de campo.
Robert Wade (1987), por exemplo, estudou comunidades do Sul da Índia
em que recursos como a água eram propriedade comum e descobriu que,
em muitos casos, o recurso era utilizado de forma sustentável sem que
existisse intervenção coerciva de qualquer agente externo, nem privati-
zação. A comunidade agia colectivamente de forma a preservar o recurso.
Escrevia Wade (1987, 95):

Uma longa linha de teóricos dos direitos de propriedade defendeu que
os recursos em regime de propriedade comum acabarão necessariamente por
ser sobreexplorados à medida que a procura aumenta. Para alguns autores, a
única solução é a delimitação da propriedade, para outros a regulação estatal.
[...] Os resultados da minha investigação são difíceis de reconciliar com estes
argumentos.

O que Wade efectivamente encontrara é que, em muitos casos, as co-
munidades geriam o recurso com sucesso em regime de propriedade
comum. Em comunidade, agindo em colectivo, os indivíduos eram ca-
pazes de estabelecer uma regra de acesso individual ao recurso comum
que tendiam habitualmente a respeitar e empenhavam-se na monitori-
zação do seu cumprimento por parte dos outros. Para Wade, os estudos
de caso mostravam que existiam formas de conjurar a impossibilidade
(ou dificuldade) da acção colectiva. No entanto, Wade também verificara
que, a par dos casos de sucesso, existiam outros em que a impossibilidade
se manifestava efectivamente.
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Daqui emergiam novas perguntas: Em que circunstâncias as pessoas
que enfrentam uma potencial «Tragédia dos Comuns» são capazes de or-
ganizar um sistema de regras que a permite evitar? Quais são essas regras?
Resumindo as conclusões de investigação de muitos anos sobre a acção
colectiva em comunidades, Bowles e Gintis (2005, 385-386) escrevem:

Uma comunidade eficaz monitoriza os comportamentos dos seus mem-
bros, tornando-os responsáveis pelas suas acções. A presença de uma nume-
rosa fracção de reciprocantes fortes reforça [...] as oportunidades da coope-
ração intrinsecamente motivada e de punição do comportamento anti-social.
Ao contrário do Estado e dos mercados, as comunidades nutrem e utilizam
incentivos a que as pessoas tradicionalmente têm recorrido para regular as
suas actividades comuns: confiança, solidariedade, reciprocidade, reputação,
orgulho pessoal, respeito, vingança e retribuição, entre outros.

Por outro lado, a acção colectiva não pode ser assumida, ela depende
de circunstâncias contextuais e, além disso, nem sempre é desejável ou
compatível com princípios éticos (Bowles e Gintis 2005, 387-388):

Os contactos duradouros que caracterizam as comunidades exigem que
elas tenham uma escala relativamente pequena, a preferência para lidar com
outros membros da mesma comunidade limita muitas vezes a sua capacidade
de explorar ganhos de comércio numa base alargada. Além disso, a tendên -
cia das comunidades para uma relativa homogeneidade pode impossibilitá-
-las de colher os benefícios da diversidade [...]. O peso da pertença [...] inclui
muitas vezes um mau tratamento aos que não pertencem.

Conclusão

A visão duplamente negativa do bem comum que predomina na Eco-
nomia é desafiada por perspectivas que não subscrevem a concepção de
racionalidade que tem conferido unidade à corrente neoclássica. Só no
quadro dessa visão axiomática e algorítmica da racionalidade há lugar
para teoremas da impossibilidade, sejam eles o de Arrow ou o de Olson,
fora dela existem perspectivas da escolha e da acção colectiva que rom-
pem com os dualismos racionalidade-irracionalidade, possibilidade-im-
possibilidade ou desejabilidade-indesejabilidade para se interessarem
antes pelas condições institucionais necessárias para a escolha colectiva
informada e inteligente e a acção colectiva «civilizadora».

As visões da escolha colectiva que enfatizam a importância da comu-
nicação e da participação na tomada de decisão colectiva têm em vista
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não só a realização do ideal democrático de abertura dos processos deci-
sionais a todos na sociedade, como a qualidade das escolhas a que estes
processos conduzem. Reconhecem que a tomada de decisão colectiva
nunca decorre em condições ideais de igual oportunidade e capacidade
de participação, mas interessam-se precisamente pela especificação das
condições e dos instrumentos que os podem melhorar. 

De forma semelhante as visões emergentes da acção colectiva reco-
nhecem que cada um dos modelos anteriores capta um aspecto da acção
colectiva que pode ser mais ou menos saliente consoante o contexto. Ao
mesmo tempo que reconhecem o potencial «civilizador» da acção colec-
tiva, acolhem parcialmente as interpretações pessimistas dos clássicos li-
berais e admitem a possibilidade da ineficiência. Elas abrem uma agenda
de investigação que contém, por um lado, a identificação de contextos
institucionais e organizacionais favoráveis à acção colectiva «civilizadora»
e, por outro, a descoberta de vias de recombinação de «princípios de
ordem» diversos – acção colectiva, mercado e também Estado – em so-
ciedades caracterizadas pela pluralidade económica e política. 

É no entanto preciso reconhecer que estas visões construtivas da es-
colha e da acção colectiva foram articuladas tendo por referência as es-
calas locais dos bens comuns. A percepção cada vez mais clara da natu-
reza global de alguns desses bens desafia estas visões e suscita a
necessidade de uma «Economia dos Bens Comuns» que inclua na sua
agenda os dilemas sociais com que estamos confrontados, seja qual for a
escala em que se manifestam.
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Capítulo 6

Modos do bem comum 
e o vislumbre do pior dos mundos
possíveis: um exercício de filosofia
política negativa

Para Fernando Gil

Fragmentos

A dificuldade maior de pensar a respeito do que seja o bem comum
resulta de um contraste inquietante: à pertinência e à urgência do tema
não corresponde qualquer clareza a respeito dos seus fundamentos e das
suas possíveis fundações. Sentimo-nos, com efeito, um pouco como as
«vítimas» habituais dos diálogos platónicos, cuja proximidade existencial
com algumas ideias e hábitos não era acompanhada da clareza concep-
tual a respeito de significados precisos e verdadeiros. 

A ideia de bem comum é existencial e intuitivamente dotada de sen-
tido, mas colapsamos ao tentar agarrá-la em termos conceptuais. Somos
todos como as «vítimas» do logos platónico: seres falíveis, a argumentar
de forma imperita, por exemplos e analogias. Exemplos são sempre, e
por definição, confusos, posto que não-portadores de significados ine-
quívocos: a cada um deles poder-se-á sempre opor um contra-exemplo.
Entre a abstracção e a imanência dos factos, ficamos um tanto à deriva.
Uma definição abstracta e olímpica de bem comum, com pretensões à
universalidade, corre, já à partida, o risco de derrota e de esterilidade,
diante do turbilhão da vida ordinária. Uma estratégia conceptual, por
outro lado, que recuse a abstracção e tome os «dados» e a «realidade» ime-
diatos – os exemplos – como ponto de partida, corre imenso risco de
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permanecer aferrada aos factos e às suas irrecorríveis particularidade e
força gravitacional e, neste sentido, perderá em capacidade analítica. Ao
que parece, tal como assegurava Rousseau no seu Discurso sobre as Origens
e os Fundamentos da Desigualdade, para questões dessa natureza devemos
começar por «afastar todos os factos» (Rousseau 1974).

Um primeiro passo talvez possa consistir na distinção de duas moda-
lidades de definição do que seja o bem comum, sustentadas respectiva-
mente nas ideias de fundamento e de fundação. A distinção entre esses dois
regimes cognitivos foi proposta por Fernando Gil, no seu livro seminal
A Convicção (Gil 2003). Uma das muitas virtudes da obra mencionada é
a de propiciar o desenvolvimento de uma abordagem sistemática a res-
peito do grau de desacordo entre os filósofos políticos, desde tempos ime-
moriais, a respeito do que seja o bem comum. Na verdade, tal desacordo,
conatural à história da própria reflexão política, é de tal monta, que penso
ser necessário dizer algo sobre ele, para que resulte de forma mais evi-
dente a utilidade da distinção proposta por Fernando Gil, assim como o
significado preciso dos seus termos. Devo dizer, antes de tudo, que tal
aplicação dos termos de Fernando Gil corre inteiramente por minha
conta e risco.

A ideia que parece ser mais adequada para lidar com o dissenso reni-
tente dos filósofos está contida no termo diaphonía, introduzido pelo
céptico Agripa, algures entre os séculos I e III (d. C.), uma das figuras enig-
máticas do antigo cepticismo grego (Empiricus 1994). Diaphonía denota
um tipo de litígio entre juízos e opiniões que não comporta arbitragem,
posto que os contendores só reconhecem como evidente aquilo que jul-
gam sê-lo nos limites das suas próprias teorias sobre o mundo. Uma pre-
cisa representação pictórica da ideia de diaphonía pode ser encontrada na
obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, na qual aparecem Platão e Aris-
tóteles no proscénio, e entre diversos filósofos gregos, no meio de uma
indecidível querela filosófica.1 O primeiro, apoiado no conforto axilar
do Timeu, aponta o dedo para os céus, enquanto o Estagirita porta sob o
braço um exemplar de sua Ética e, com a palma da mão estendida para
baixo, indica a primazia ontológica do solo sobre o qual todos estamos
a pisar. A voz oculta da imagem, se houvesse, estaria a perguntar: em que
consiste a realidade? Em qual domínio encontrá-la? Trata-se, com efeito,

1 O fresco de Rafael, pintado a pedido do papa Júlio II, entre 1509 e 1510, teve como
título original – e nada surpreendente –, segundo D. H. Fowler, o de Causarum Cognitio.
O título actual – Escola de Atenas –, mais anódino e pouco metafórico, teria sido adoptado
a partir do século XVII. Ver a respeito Fowler (1990, ii).

06 Bem Comum Cap. 6_Layout 1  5/27/13  8:33 AM  Page 130



Modos do bem comum e o vislumbre do pior dos mundos possíveis

de um conjunto de perguntas originárias e fundantes da própria espe -
culação filosófica. Por isso mesmo, um domínio afectado pelas mais in-
decidíveis das querelas.

As respostas fornecidas pela imagem, e sustentadas nos sistemas de
ambos os pensadores, indicam a presença de um desacordo indecidível, ex-
pressão que melhor traduz o significado do termo diaphonía. Qualquer
tentativa de arbitragem acabará por trazer ao conflito binário a fisionomia
de um desacordo a três. Se acrescentarmos um quarto árbitro, o cenário
tenderá para o infinito. Claro está, pois, que na base de tal desacordo
opera a premissa de que entre os contendores não há nem um conjunto
comum de evidências que pudessem atestar «do exterior» a (im)pertinên-
cia dos argumentos e nem tão-pouco métodos de investigação sustenta-
dos em procedimentos comuns e consensuais (no léxico grego essa co-
munalidade é denominada pelo estranho termo ephodous). Comunidades
epistémicas, em diversos campos cognitivos, procuram reduzir o âmbito
da diafonia pela definição de critérios que estabelecem tanto o que são
evidências aceitáveis como métodos de aferição das teorias com relação
a tais evidências (Haas 1992). Se, do ponto de vista operacional, o recurso
é capaz de estabelecer regimes disciplinares a respeito do exercício do co-
nhecimento, por outro lado ele não elimina a existência de diafonia entre
distintas comunidades epistémicas.

Se diaphonía, segundo os cépticos, caracteriza o debate filosófico em
geral, no plano da filosofia política poucas querelas são tão expressivas
quanto as que se constroem em torno do tema do bem comum. Trata-
-se, de modo mais incisivo e pouco filosófico, da mãe de todas as querelas,
no que diz respeito ao campo específico da filosofia política. Na verdade,
estamos diante de um imperativo temático que se constituiu como con-
dição de existência da própria filosofia política, um saber que tem por
ponto de partida o esforço de pensar o comum. Noutros termos, há uma
associação e, mais do que isso, uma concomitância entre a invenção e a
operação da política como modalidade de interacção humana e a conside-
ração do comum como matéria de reflexão e decisão. Tal consideração do
comum, de modo invariável, é exercida na perspectiva do melhor. Há,
pois, dois esforços aí acumulados: o pensamento do comum articula-se
com a perspectiva do melhor. Mesmo filosofias políticas assoladas pelo
pessimismo e pela desistência, quando estabelecem quadros agónicos e
com implicações abertamente destrutivas, fazem-no em nome de uma
definição do que seja o melhor, ainda que sombria e idiossincrática.

A transformação da experiência comum em algo sobre o qual se pode
pensar e agir – e de muitos modos possíveis – decorre da própria inven-
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ção da ideia de política. Nesse aspecto, para elucidar o ponto, devemos
retroceder no tempo e seguir a máxima de Giuseppe Verdi: Torniamo
all’antico e sarà un progresso. É no sofista grego Antifonte, nos idos do sé-
culo V (a. C.) que encontraremos a definição precisa e original do âmbito
do político, por oposição ao domínio da natureza. Este último – o universo
da physis – é governado por dinâmicas inacessíveis à vontade e à acção
humanas: na verdade, não há intervenção humana capaz de alterar os
seus movimentos constitutivos. Hoje sabemos que um dos atributos hu-
manos básicos e mais potentes é o da possibilidade de destruição da na-
tureza. Mas o que o sofista parece estar a indicar é o espaço próprio das
leis naturais, cuja configuração não decorre da acção humana. 

Outra, contudo, é a configuração do mundo das interacções huma -
nas – o domínio de nomos. Neste último, as leis decorrem das convenções
e das deliberações humanas.

A oposição Nomos vs. Physis, estabelecida por Antifonte, destaca da
órbita do divino e do natural um âmbito que se constitui pela presença
da vontade e da acção humanas. A percepção da vida social como algo
sobre o qual decisões humanas são mais do que relevantes – na verdade,
são constituintes – introduz a ideia original de política: o exercício de um
kratos – ou potência humana – cujo efeito é a configuração e reconfigu-
ração continuada da vida social. A invenção concomitante da democracia
– a inédita sobreposição entre kratos e demos – dará, ainda, sentido à de-
finição espinosiana da democracia como «regime político natural», já que
incorpora o conjunto dos seres dotados da capacidade de decidir sobre
o bem comum, a multidão.

A descoberta/invenção da política introduz a confusão no âmbito do
humano. É de duvidar, pois, da excelência automática das invenções.
Mas, em todo o caso, a política passa a significar o esforço decisório e deli-
berativo a respeito de questões de interesse público. O facto é que, em tal esforço,
duas agendas distintas de configuração de questões de interesse público são
estabelecidas. Podemos designá-las, respectivamente, como compostas
por questões de primeira ordem e de questões de segunda ordem (Lessa 2007).
Ao falarmos em política, portanto, ambas as questões se fazem presentes,
de forma compusória.

Questões de primeira ordem dizem respeito ao que fazer e ao como fazer.
Correspondem aos aspectos práticos das decisões humanas e com fre-
quência são tomadas como os indicadores mais inequívocos para avalia-
ção do desempenho dos decisores. Tal dimensão envolve, ainda, contex-
tos paramétricos – isto é, conjuntos de normas, restrições e estruturas de
oportunidades – nos quais as decisões são tomadas. Noutros termos,

Renato Lessa
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trata-se de um conjunto de objectos e fenómenos que o bom Aristóteles
não hesitaria em pôr sob a jurisdição da Política, por ele definida como
um saber prático (téchne), e não como um saber teórico (epistéme), vinculado
à pura contemplação. Em termos correntes, tal domínio corresponde,
ainda, ao campo específico da ciência política, uma modalidade de conhe-
cimento cada vez mais técnica, formalizada e com pretensões à ciência
exacta. Trata-se aqui de um contrato com a objectividade e com um
apego à vida como ela é, para utilizarmos os termos do dramaturgo brasi-
leiro Nelson Rodrigues.

Questões de segunda ordem dizem respeito ao porquê e do para quê. En-
volvem, pois, questões de natureza deontológica e teleológica que, por
definição, não podem ser formuladas a partir dos factos ou, o que dá no
mesmo, em linguagem factual. Ao contrário, elas antecedem os próprios
factos e, por vezes, configuram-nos. São regimes de crença que as insti-
tuem. Enquanto as questões de primeira ordem interagem com um pa-
drão de querelas que se define em torno de aspectos e alternativas visíveis,
os litígios havidos no plano das questões de segunda ordem incidem
sobre aspectos imateriais e não-evidentes (adelón). É nesse universo – pró-
prio da filosofia política – que o princípio da diaphonía constrói o seu
império. Um universo sobre o qual se aplica a observação do filósofo
norte-americano Nelson Goodman: a nossa capacidade de não ver é virtual-
mente ilimitada (Goodman 1997). É justamente nesse domínio que se ins-
creve a querela sobre o que deve significar o bem comum. Não ver vale
aqui como propriedade das distintas concepções de bem comum.

Desde os primeiros episódios dessa querela a variedade de direcções
é praticamente incontável. Estamos em pleno coração da diafonía, e é
mesmo a voz do céptico Agripa que parece triunfar: sobre todos os as-
suntos é possível estabelecer um desacordo indecidível. No entanto,
sobre tal incontável diversidade é possível sobrepor uma distinção de
ordem mais compreensiva, a opor dois modos de cognição sustentados,
segundo os termos sugeridos por Fernando Gil, nos princípios da funda-
ção e do fundamento. Ambos serão a seguir definidos, tendo por referente
a questão do bem comum. Mais do que meramente cognitivos, tais re-
gimes sustentam, ainda, proposições e suposições a respeito do estado
do mundo (Lessa 2008a).

O princípio da fundação supõe, a um só tempo, alteridade e presença
activa do espírito. Noutros termos, estabelecer as possíveis fundações do
bem comum exige um esforço de argumentação atento tanto para di-
mensões genéticas como fenomenológicas. Afinal, há que contar uma
história e, ao mesmo tempo, ter atenção aos fenómenos. 
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Alteridade, nesse caso, significa o reconhecimento, por parte de quem
pretende sustentar as fundações de um argumento, da existência de algo
fora do sujeito que pensa e que fala. Tal efeito de alteridade faz com que
aspectos presentes na vivência histórica sejam tomados como suportes e
referências para uma narrativa que localiza na experiência do mundo as
suas próprias fundações. Ou seja, o argumento que procura fora de si – na
experiência com o mundo e com os outros – as suas fundações releva de
uma disposição anti-solipsisista. 

Presença activa do espírito diz respeito ao facto de que o sujeito que for-
mula um argumento segundo o modo da fundação não se limita à reco-
lha passiva de fragmentos da experiência com o mundo. A dimensão ac-
tiva faz-se fundamental: a história nada nos ensina per se, a não ser quando
indagada activamente por quem pretende interpretar o mundo.

Nesse sentido, os estilos de conhecimento associados ao modo da
fundação, a um só tempo, associam a escolha pela observação atenta às
circunstâncias do mundo com a interposição de perguntas que, por sua
vez, derivam de tradições intelectuais que as tornam possíveis.

Três pontos parecem resultar dessa definição do princípio da fun-
dação:

• o modo de revelação de um processo baseado no princípio da fun-
dação é a argumentação;

• a inteligibilidade de um processo de fundação exige uma argumen-
tação capaz de estabelecer uma narrativa genética e fenomenológica;

• a possibilidade de tal narrativa reside num operador de conhecimento a
um só tempo activo e atento às circunstâncias.

Vale dizer, portanto, que o argumento da fundação é, por definição,
historical dependent. Ele envolve, tal como o indica Joseph Hillis Miller,
actos de storytelling, narrativas e estórias sobre o mundo (Miller 1987). 
O seu modo de proceder, com frequência é hipotético e não exaustivo, pois
vulnerável à falibilidade do sujeito e à incerteza.

O princípio da fundação exige, ainda, como condição de inteligibili-
dade a ideia de tempo. O tempo, na verdade, é um requisito necessário
para a plausibilidade dos argumentos a respeito da fundação: as coisas
fundadas são-no na ordem do tempo; as suas origens, por outro lado,
decorrem de processos ainda mais arcaicos de fundação. Em suma, a
ordem do histórico torna-se inteligível e exterior ao sujeito que a observa,
por ser dotada de uma propriedade que o observador supõe ser «objec-
tiva» e a ele exterior: o tempo. O princípio da fundação demanda uma
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ideia de tempo exterior ao sujeito que o observa: o tempo, aqui, é a pró-
pria materialidade do relato histórico. 

O princípio do fundamento, ao contrário, parte de uma decisão cog-
nitiva de corte autárquico. Noutros termos, o modo do fundamento dis-
pensa tanto a narrativa genética como o recurso à fenomenologia. 
O tempo – que não o do próprio sujeito, como sede de uma temporali-
dade imune à vida fenoménica – não se apresenta como dimensão rele-
vante para a inteligibilidade do fundamento, posto não haver algo, fora
de si mesmo, que o anteceda. Di-lo bem e claramente Fernando Gil, em 
A Convicção: «o fundamento implica o sem-fundo». Ao falar de funda-
mento, Fernando Gil mobiliza a teologia negativa de Jacob Boehme: 
«o não-fundo de Deus é o absoluto ainda não revelado que aspira à sua
própria revelação como fundo, isto é, fundamento» (Gil 2003, 99). 

A condição necessária para o império do fundamento é a elisão dos
seus antecedentes, da sua própria história. Por dispensar a argumentação
genética e fenomenológica, o fundamento é index sui. Trata-se de uma en-
tidade autárquica, que não procede do comércio cognitivo com o mundo.
O fundamento é puro facto da razão. O fundamento depende, antes de
tudo, da evidência dos princípios sobre os quais se erige. Um bom exem-
plo da aplicação do modo do fundamento para o tema do bem comum
pode ser encontrado no esboço feito por Thomas Jefferson, do preâmbulo
da Declaração de Independência norte-americana, em 1776:

Sustentamos que estas verdades são auto-evidentes, que todos os homens
foram criados iguais; que eles são dotados pelo seu Criador de certos direitos
inalienáveis; que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
Que, para assegurar esses direitos, foram instituídos governos entre os ho-
mens, derivando os seus justos poderes do consentimento dos governados.2

A auto-evidência dessas verdades releva de um fundamento autár-
quico, que não retira os seus significados e as suas implicações da expe-
riência histórica. É antes a própria vida do conceito que gera as suas im-
plicações práticas, e não o oposto.

Autarquia e universalidade são propriedades inerentes ao fundamento.
O mesmo movimento que dispensa a fundação e revela o fundamento
(Grund) como não-fundo (Ungrund) – como não dotado de fundo – faz
do seu conteúdo uma lei universal, uma lei de razão, posto que não re-
conhece circunstâncias particulares. Assim como a experiência e as cir-

2 O esboço de Jefferson, bem como as emendas, que não suprimiram a afirmação de
auto-evidência, podem ser encontrados em Maier (1997) e Hunt (2005 e 2009).
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cunstâncias particulares constituem os processos de fundação (e estabe-
lecem a sua particularidade, pois se decorrem de uma fundação de tipo
A, não possuem as particularidades inerentes aos tipos B, C,... n), o pri-
mado da universalidade, presentes no modo do fundamento, resulta de
um acto cognitivo de corte introspectivo e solipsista. A introspecção apa-
rece, pois, ao espírito, como modo de livrá-lo das particularidades e dos
acidentes do mundo fenoménico. Nessa supressão, de cariz introspectivo,
da vida comum e de um mundo constituído por acidentes, o logos crê-se
capaz de intuir o universal. Na passagem da intuição à fala, não se pode
proceder por argumentos, já que estes são modalidades retóricas susten-
tadas em exemplos, analogias e metáforas, que, como tais, só podem as-
pirar a efeitos de persuasão com validade indeterminada e finita. O prin-
cípio do fundamento não pode ser descrito pela argumentação. A sua
forma própria de apresentação é a demonstração. O encantamento com
as linguagens não-naturais – e. g., matemática e geometria – é parte cons-
titutiva do princípio do fundamento.

As primeiras querelas a respeito do que pode significar o bem comum
têm a marca da oposição entre fundação e fundamento. A despeito da an-
tinomia inegociável, os esforços de definição do bem comum afastam-
-se do princípio da idiotia, da primazia do particular. Não é por outra razão
que, já na origem da reflexão política dos gregos, opera um poderoso
consenso negativo: o horror ao despotismo, percebido como um regime
não-político, posto que vinculado às paixões e apetites privados dos tira-
nos. Dito de outro modo, a ausência de consenso a respeito do que pode
vir a significar o bem comum é, em alguma medida, compensada por
uma convergência a respeito da indesejabilidade do Mal Comum ou do
pior dos mundos possíveis. 

A sofística grega estabeleceu o padrão originário, a ser seguido por
forte tradição filosófica, para argumentos sobre o bem comum, susten-
tados no princípio da fundação. A descrição do sofista Antifonte a res-
peito do que é específico a nomos – a lei humana – põe em cena, como
potência criadora, a convenção. Actos intencionais e pactuados entre os
humanos estabelecem o que é comum. Ou, ainda, definem quais são as
questões de primeira e segunda ordem que acabam por constituir a
agenda pública. Sabemos por outro sofista – Protágoras – algo a respeito
dos agentes sobre os quais repousa a responsabilidade desses actos de
fundação: trata-se de seres dotados de politiké téchne e capazes, pela deli-
beração conjunta, de decidir a respeito do que é comum.

Outros sofistas podem ser aqui mobilizados. Em todos encontra-
remos, diante do desafio de definir o bem comum, esforços clássicos
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de argumentação, voltados para indicar os processos possíveis de fun-
dação. 

Assim, em Górgias será possível encontrar uma hipótese que faz da
persuasão – logos é um grande senhor – a potência social produtiva por ex-
celência. No seu célebre Elogio de Helena, peithó – a persuasão – é tida
como uma das razões possíveis da enigmática e confusa passagem de He-
lena, de Esparta para Tróia.3 Górgias enumera algumas razões distintas
que poderiam explicar a passagem: a vontade dos deuses, a força e a pai-
xão, todas elas a implicar a inimputabilidade da, digamos, «acusada». 
A tais hipóteses, Górgias acrescenta a da persuasão: Helena teria sido per-
suadida a fugir para Tróia. Uma razão a mais, que a torna inimputável,
aos olhos gorgianos, dada a potência dos encantamentos retóricos.

Por fim, o sofista Trasímaco, no Livro I da República de Platão, des-
creve a forma mais brutal – pero no de todo implausible – de fundação do
bem comum(Platão 1996). Descrente das virtudes imanentes e justas do
bem comum, Trasímaco afirma que se trata de algo sempre definido pelo
mais forte. O bem comum, assim como o justo, é aquilo que o mais forte
determina como tal. Ao menos, tem-se aqui a prova de que tautologias
não são politicamente inócuas.

De todos os modos, na chave da sofística, o bem comum, qualquer
que ele seja, resulta de actos de fundação, sempre renovados e sujeitos à
reconfiguração, e não podem resultar da acção de um fundamento exte-
rior à experiência dos humanos.

Na sequência dos esforços de fundação, no que concerne ao tema do
bem comum, o lugar de Aristóteles é indisputado. Ainda que em outras
partes do corpus o filósofo proceda segundo a lógica do fundamento e
da demonstração, no que diz respeito aos temas da vida prática – ou seja,
ligados à ética e à política –, nada há de demonstrável. Em tais domínios,
a acção humana é fundada na história, na tradição e, também, sobretudo
na argumentação. Ao longo do percurso, leis e instituições fixam âncoras
sobre as quais a busca do bem comum se define. Uma ética sustentada
na percepção da alteridade e na prudência, a preeminência da tradição,
o trabalho das leis e das instituições e as artes do governo moderado
(misto) definem os requisitos básicos para a virtude política e social. Mais
do que pelo seu conteúdo, o bem público aparece como algo equivalente
ao equilíbrio e à estabilidade. Ainda que de forma menos volátil do que

3 Ver Vaz Pinto (2005) e também Dumont (1969). Duas obras são incontornáveis
para uma aproximação com o movimento sofístico: Dupréel (1948) e Kerferd (1981).
Ver, ainda, para uma importante referência em Portugal, Vaz Pinto (2000). 
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o sofista, Aristóteles narra a história natural dos Estados como resultante
de processos de fundação.4 É certo que tais fundações resultam de um
fundamento: a definição axiomática dos homens como animais políticos
e sociais (na verdade, animais que falam). Mas tal fundamento não contém
em si os desdobramentos particulares de cada forma política, de cada Es-
tado específico. São as formas da história que os preenchem.

O platonismo pode ser tomado como a primeira perspectiva de defi-
nição do Bem Público com base num operador de fundamento. Não são
os regimes realmente existentes que servem de matéria originária para a
definição do bem comum. Tão-pouco as opiniões mortais de homens or-
dinários servirão de base para a avaliação pública. Nascida de um trauma
– a morte de Sócrates –, a filosofia política platónica recusa as fundações
da cidade e procura o fundamento. A ideia de uma comunidade política
dirigida por aquele que sabe está a indicar a quem cabe definir o bem
comum. A sua detecção, assim como a sua semântica e a sua simbologia
próprias, não são assunto da vida comum ou de deliberação pública. Há
na busca do fundamento platónico – como na busca de qualquer funda-
mento – algo de solitário e incomunicável. A Alegoria da Caverna, apre-
sentada no Livro VII da República, induz-nos bem a pensar dessa forma.5

Por não possuir uma dimensão ordinária, a linguagem do bem comum,
na chave do fundamento, não pretende afectar-nos por argumentos. Ela
permanece a um só tempo opaca e imperativa, a exigir sempre a mediação
de intérprete autorizado. O bem comum que se quer sustentado por um
fundamento, por ocultar as suas fundações, evita a deliberação e a validação
públicas, visto que contém em si próprio o seu valor de verdade.

A querela do bem comum, aqui tornada sistemática pela operação dos
princípios do fundamento e da fundação, define na origem do pensamento
político três atitudes básicas que seguem a orientar-nos. O sofista diz-nos
da definição do bem comum por meio da acção política e retórica com-
partilhada pelos seres humanos ordinários, tal como se pode inferir de per-
sonagens tais como Cálicles, Górgias e Protágoras. Com Aristóteles, os
actos de fundação são orientados pelo estabelecimento de marcas perma-
nentes, através de tradições, leis e instituições. Apesar de menor volatili-
dade, estamos ainda diante de uma perspectiva sustentada na ideia de fun-

4 É notável, neste sentido, a narrativa aristotélica a respeito das fundações da história
política de Atenas. Ver Aristóteles (2009). Vale bem o contraste com a crítica platónica à
cidade, caracterizada pela ausência de fundamentos verdadeiros. Ver Platão (1986).

5 As interpretações de Platão são, como se pode imaginar, incontáveis. Para um su-
porte do ângulo indicado neste ensaio, ver o belo texto de Koyré (1988). 
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dação. O platonismo inaugura uma ampla avenida habitada por metafísicas
do bem comum assentes na suposição do fundamento.

Para além das suas pretensões de fundamento, as filosofias políticas
acabam por decantar na língua e na prática ordinária da política. São os
seres humanos finitos, afinal, que dão vida, de forma errática e pouco
consistente, a paradigmas dotados de arquitectura e de fisionomia geo-
métricas. Assim, o que é fundamento faz-se fundação, pela mediação da
imparável acção dos humanos. Invenções intelectuais, sustentadas na
crença no fundamento e na auto-evidência das suas verdades, passam a
ter as suas valências determinadas pelas múltiplas formas pelas quais a
acção humana as interpreta e as faz passar ao acto. Na medida em que as
filosofias políticas passam a configurar regimes de crença, elas apresen-
tam-se como co-autoras da história. E o modo mais pleno de fazê-lo dá-
se pela dispersão de imagens de bem comum.

Filosofia política negativa e a evidência 
do mal comum

Uma das estratégias mais interessantes para a produção de imagens a
respeito do bem comum possui analogias fortes – ao menos de natureza
formal, senão substantiva – para com a tradição da teologia negativa. 
O bem comum não se mostra, não sabemos o que pode significar. A sua
fisionomia própria, contudo, torna-se mais nítida na medida em que se
apresenta de modo inequívoco à do seu oposto absoluto: o mal comum. 

(Tal estratégia não é de se desprezar, dadas, por exemplo, as evidências
copiosas de males comuns, postas, entre outras, pela perspectiva da tragé-
dia dos comuns, voltada menos para a definição axiomática do que seja
o bem comum e mais – muito mais – pela enumeração de factores trági-
cos: ambiente, população, overfishing, trânsito e, até mesmo, os graffiti).

Dois dos mais importantes filósofos políticos modernos, Maquiavel
e Hobbes – cada um à sua maneira – buscaram mecanismos de paz entre
os humanos sustentados na certeza de que a ausência dos mesmos con-
figura o pior dos mundos possíveis. Para o primeiro deles, a definição
da política como factor de vertebração social – por meio de um padrão
mínimo de estabilidade nas relações entre soberano e súbditos – aparece
como contraponto ao caos, à imprevisibilidade e ao reino do apetite de-
senfreado. A terapia, embora com frequência dura, não é de modo
algum infalível. O lugar do príncipe – ponto focal da definição do bem
comum – será sede também de imensa cobiça e, portanto, factor de ins-
tabilidade renovada.
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Cabe destaque ao argumento hobbesiano, tal como expresso no prin-
cipal texto de filosofia política do século XVII, o Leviatã. Com efeito, tudo
o que Hobbes faz decorre da descoberta do que julga ter a força de um
axioma – ou seja, de um fundamento –, a saber: o pior dos males possíveis
reside na possibilidade generalizada da morte violenta. Diante do espectro da
morte violenta, «a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrute-
cida e curta» (Hobbes 1984, parte I, cap. XIII). Tal possibilidade, eviden-
ciada na radicalidade dos actos de predação e retaliação típicos do estado
de natureza, produz efeitos milagrosos de esclarecimento. No meio do
espectro da morte violenta, são os artigos de paz, inscritos na Lei Natural
que, como entes de razão, orientam os humanos na direcção do bem
comum. Soberano e bem comum têm, portanto, parte com o medo, um
dos mais poderosos mecanismos de configuração – e certamente de des-
figuração – social. O fundamento sombrio – possibilidade da morte vio-
lenta para todos e para qualquer um – dá passagem a corolário optimista:
pelo engenho racional e prático dos humanos, a morte violenta pode ser
evitável e reduzida a cenários nos quais é autorizada pela Lei Natural
(guerra e desobediência ao pacto fundante da vida social).

Num registo mais contemporâneo, a obra de Hans Jonas parece ocupar
espaço semelhante. No seu monumental Princípio Responsabilidade, Jonas,
a partir de uma poderosa interpretação a respeito do descontrolo da acele-
ração tecnológica, apresenta-nos um desenho sombrio de um futuro ante-
cipado pelas nossas piores inclinações (Jonas 2006). A mais grave, e mais
radical, de todas seria a de tornar a vida, para os humanos, impossível no
planeta. A experimentação cultural e tecnológica dos humanos teria como
limite as normas inscritas na natureza que, uma vez violadas, podem fazer
da presença humana no planeta, no limite, uma impossibilidade. O vis-
lumbre imaginário dessa impossibilidade constitui um fundamento para
uma nova ética no tempo presente. E chave ainda mais recente, e no con-
texto da reflexão portuguesa, Hermínio Martins vem acumulando uma
impressionante e crescentemente sólida reflexão a respeito dos processos
de aceleração tecnológica e sobre as formas de reflexão que sobre eles têm
sido produzidas no cenário contemporâneo (Martins 2011).6

A lógica da tradição negativa consiste, pois, em indicar o cenário em
relação ao qual é imperativa uma clara demarcação. É a própria presença
física dos humanos, para além – ou aquém – da qualidade dos seus ar-
ranjos sociais que aqui aparece em cena. O vislumbre do negativo suscita,
pois, a oportunidade de imaginar e inventar artifícios para que o abjecto

6 Ver também interessante entrevista concedida à revista electrónica NOVA (s. d.). 
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que ele revela não se converta em potência activa de configuração do
mundo.

O século XX propiciou oportunidade ímpar para a fixação de um vis-
lumbre do negativo, a meu juízo, na radicalidade máxima e inultrapas-
sável. Refiro-me à experiência da Shoah e do projecto – em boa parte exe-
cutado – de eliminação física e cultural do judaísmo europeu. Julgo
importante reconhecer a centralidade do evento, assim como extrair da
experiência, sem trivializá-la ou julgá-la facilmente comparável com ou-
tros eventos, alguma orientação para os campos da filosofia moral e po-
lítica. O tema, como pode ser facilmente imaginado, está submetido a
várias querelas interpretativas. Pode a Shoah ser explicada, de acordo com
protocolos históricos habituais, ou o seu carácter radicalmente único
inibe – cognitiva e moralmente – qualquer tentativa de explicação racio-
nal? Trata-se de um evento único na história humana, com implicações
igualmente singulares, ou deve ser inscrito numa série maior de eventos,
também marcados pela erradicação violenta de grupos humanos? Esses
são exemplos de querelas, sobre as quais não me ocuparei, mas que se-
guem a envolver os especialistas e interessados no tema. Para não falar
da literatura negacionista, dedicada ao apagamento da experiência da
Shoah (Lessa 2008b). 

Uma aparentemente inusitada reedição da teoria leninista a respeito
do elo mais fraco parece-me, a esta altura, cabível: se uma cadeia deve ser
avaliada a partir do reconhecimento do seu elo mais fraco, por que não
assumir que a experiência humana pode ser interpretada segundo o que
nos revela o seu mais alto grau de malignidade? 

Um optimista incurável poderia retrucar: e por que não assumir o
ponto de vista do mais alto grau de «benignidade», se tal palavra existisse?
Parece não haver, infelizmente, simetria ao alcance dos registos históricos:
não se tem notícia de evento de «benignidade», com escala comparável
à da malignidade da Shoah, e que seja produto de uma decisão de Estado,
talvez pela própria dificuldade de encontrar evidências. 

Como medir, afinal, em vidas humanas salvas e promovidas o sucesso
de políticas deliberadas de extensão das oportunidades de vida? Os pro-
cedimentos disponíveis indicam a necessidade de estabelecer taxas nor-
mais de mortalidade e compará-las com taxas resultantes da aplicação da
política de eliminação de seres humanos. Ou, ao contrário, partir de taxas
normais de mortalidade e imaginá-las sem a vigência de políticas e acções
de extensão de oportunidades de vida (vacinação pública, tratamento de
água, etc...). Mas, ainda que alguma fisionomia minimamente nítida
possa disto resultar, o efeito de conhecimento gerado saberá à simulação
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e à probabilidade, quando não à manipulação perversa de índices e re-
sultados. Seguimos, assim, com a evidência dura: a mais bem-sucedida po-
lítica deliberada de definir alcances da vida humana segue sendo a que se revelou
na Shoah. Nesse caso, infelizmente, o sucesso pode ser detectado no nú-
mero de mortes e de vidas com as marcas indeléveis do trauma. Aqui,
mais do que um número, temos a visão de um modo claro de lidar com
o mundo dos humanos.7

Mas, como enquadrar analiticamente, para além do horror existencial
da Shoah, um índice máximo de malignidade? Qualquer analista mediana-
mente céptico em relação às perspectivas da humanidade poderá supor
malignidades crescentes e subsequentes definições de malignidade má-
xima. Aqui, creio, poderemos evitar a fuga para o infinito, com uma es-
tratégia analítica de sabor anselmiano, tentando caracterizar um estado
de malignidade do qual nada poderá ser pensado como superior (nec puls
ultra).8

Como definir um quadro semelhante? O primeiro passo é o de esta-
belecer que qualquer contexto no qual interacções entre seres humanos
se estabelecem exige a presença de duas variáveis necessárias, a saber: 
(i) extensão da ordem, no sentido de regularidade e estabilidade na forma
das interacções, e (ii) distribuição de recursos de poder entre os sujeitos en-
volvidos. 

A primeira variável – previsibilidade – diz respeito, em termos polares,
à presença ou à ausência de mecanismos de regularidade institucional e
comportamental, assim como de estabilidade causal. Os extremos desse
mundo indicam os estados díspares, respectivamente, (i) da rotina, regu-
lação e institucionalização da vida e (ii) do império do princípio de que
tudo é possível. 

A segunda variável – distribuição de recursos de poder – diz respeito à
fragmentação e dispersão de meios de defesa e de retaliação, à disposição
dos humanos nas suas interacções básicas. Nesse gradiente, podemos
imaginar diversas posições ao longo de um contínuo, que apresenta num
de seus limites um estado de extrema assimetria e no outro uma completa
simetria de recursos de retaliação e defesa.

7 A literatura sobre a Shoah é incontável. Se apenas um livro a este respeito for lido,
que seja o de Levi (1989). 

8 Refiro-me aqui a Santo Anselmo, pensador medieval do século XII, que propôs em
obra de abertura da escolástica a produzir uma prova racional e lógica a respeito da exis-
tência de Deus, a partir da premissa da consistência lógica da ideia de uma perfeição
acima da qual nenhuma outra é possível (Santo Anselmo 1987)
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A combinação das duas variáveis configura um quadro que contém
quatro possibilidades-limite, a saber:

Imprevisibilidade com simetria: combinação entre baixa previsibili-
dade e desconcentração de recursos de poder (estado de natureza hob-
besiano); 

Previsibilidade com assimetria: saída hobbesiana do estado de natu-
reza: previsibilidade alta e concentração de recursos de poder (pode
ser denominada, ainda, como a cela Jean Bodin);

Previsibilidade com simetria: desdobramento virtuoso – a soberania
apresenta-se de modo menos concentrado, enquanto os padrões de
previsibilidade permanecem altos;

Imprevisibilidade com assimetria: o pior dos mundos possíveis – con-
centração de recursos de poder e alta imprevisibilidade. Aqui a cela
dos genocídios contemporâneos e da sua máxima expressão, o campo
de extermínio (cela Auschwitz).

A última combinação – imprevisibilidade com assimetria – vale, na
verdade, como expressão larvar de uma teoria da injustiça.9 À sua moda
ela encerra um nec plus ultra: além dela nada de pior se pode pensar. A nega-
tividade de Auschwitz acabou por aparecer, a um só tempo, como fun-
dação e fundamento da tipificação do genocídio como crime contra a hu-
manidade. De facto, diante de tal grau de malignidade não há mais
sentido em distinguir entre fundação e fundamento. A emergência do
Mal Absoluto pode ser tomada como ponto de partida para uma das
mais relevantes facetas da moderna definição de bem comum (a parte
do Direito Público Internacional que trata dos crimes contra a Humani-
dade e suas implicações extraterritoriais).

A principal premissa é a de que, se levado a sério na sua amplitude e
nas suas implicações, a Shoah desafia todas as concepções de justiça co-
nhecidas e produzidas no pós-guerra: não há, com efeito, teoria da justiça
que dispense a postulação prévia de um agente individual dotado de
algum grau de razoabilidade, ainda que em escala diminuta. Isso exige
reconhecer em cada decisão humana, diante dos dilemas da vida, sinais
dessa razoabilidade na qual se funda toda a acção significativa. Aqui, uti-
litaristas e contratualistas, universalistas e comunitaristas encontram-se,
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9 Se o enunciado básico da teoria da justiça, em versão rawlsiana, é o da justiça como
equidade, o da teoria da injustiça poderia ser injustiça como assimetria e imprevisibili-
dade.
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simplesmente pelo facto de que os modelos de conduta humana com
os quais trabalham não apresentam como traço básico e estruturante a
malignidade. Em termos mais duros e directos, os personagens imagina-
dos por essas tradições intelectuais dificilmente se reconheceriam na pele
de membros de um Einsatzgrupp, como executores de velhos, mulheres
e crianças.10

Ênfases finais 11

A Shoah, como representação do pior dos mundos possíveis, pode ser
considerada na sua historicidade específica como um evento que atingiu
um contingente particular e expressivo de seres humanos. Com efeito,
tal ângulo parece ser compulsório: como recusar a fenomenologia do so-
frimento, os semblantes dos internos nos campos de extermínio, a visão
das pilhas de corpos, das câmaras de gás, dos fornos crematórios? Mas,
por outro lado, a atenção a tal dimensão fenomenológica – que diz da
singularidade e da historicidade específica do evento – deve estar asso-
ciada à busca de inteligibilidade de algo que pode ser designado como a
forma Shoah, caracterizada por uma perversa combinação entre concen-
tração completa de recursos de poder e vitimização, por parte dos per-
petradores, e ausência de previsibilidade, tal como nas simulações acima
aludidas.

A combinação entre assimetria e imprevisibilidade revela um cenário
no qual detentores exclusivos dos recursos de poder e de vitimização
podem exercê-los ilimitada e discricionariamente. Tal cenário configura
o pior dos mundos possíveis. Em termos históricos, a Shoah foi o primeiro
experimento no qual tal combinação se deu de forma continuada, por
meio de uma «inovação institucional»: o campo de extermínio, uma
forma continuada e sedentarizada de matar. 

Compreender a forma lógica da Shoah parece-me fundamental para que
se possa detectar no curso regular da vida social – no próprio mundo da

10 Cabe, talvez, uma excepção, no quadro do pensamento contemporâneo, para as
formas de interpretação da vida social fundadas no modelo da escolha racional, segundo
o qual qualquer acção humana é dotada de um selo de racionalidade se atestada pelo
cálculo maximizador do próprio agente. Tal paroxismo exibe, a meu juízo, de forma clara
a cegueira e a indiferença moral das interpretações do mundo fundadas na chave da es-
colha racional. Para uma avaliação crítica e corajosa do paradigma da escolha racional,
ver Sciberras de Carvalho (2008).

11 Os tópicos a seguir encontram-se mais desenvolvidos em Lessa (2005).

06 Bem Comum Cap. 6_Layout 1  5/27/13  8:33 AM  Page 144



Modos do bem comum e o vislumbre do pior dos mundos possíveis

vida, como bem o denominava Alfred Schutz – eventos potenciais de
supressão de formas de vida, nos quais os dois aspectos acima descritos
– imprevisibilidade e assimetria – possam estar presentes.

É possível, pois, imaginar uma estratégia de fixação do bem comum
fundada num imperativo categórico de corte negativo. A Shoah é o
abismo da diafonía: todo o nosso dissenso em relação às imagens do bem
comum colapsa diante da evidência da pior versão possível do Mal
Comum. Estão, pois, postas as bases de um imperativo categórico: pensar
e agir de uma forma tal que a combinação entre assimetria e imprevisi-
bilidade seja assumida como aberração universal.
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Capítulo 7

Água: bem e/ou serviço público?

Que estratégias para a gestão da água?

Todos conhecemos a gravidade da actual crise social e ambiental que
enfrentamos à escala planetária, e que exige uma viragem radical do pro-
cesso civilizacional. É insustentável a manutenção de um estilo de vida
assente na sobreexploração dos recursos naturais, na intensificação do
consumo de energia e na explosão da produção de resíduos. A necessi-
dade de um novo paradigma ambiental, de um outro modelo de desen-
volvimento, de uma outra sociedade, é sentida cada vez com maior pre-
mência. O que, em termos de opinião pública, se tornou porventura
mais visível com a mediatização do problema das alterações climáticas e
da emissão de gases com efeito de estufa.

É conhecido que no mundo se vive uma crise da água. De acordo com
dados das Nações Unidas, cerca de 1100 milhões de pessoas no mundo
não são servidas, actualmente, por instalações para fornecimento de água
potável e 2400 milhões não têm acesso a sistemas de saneamento. Apesar
de, nos últimos 20 anos, mais de 2400 milhões de pessoas terem tido acesso
a água potável e 600 milhões a sistemas de saneamento melhorados.

Por outro lado e desde 1950 até à presente data o consumo de água,
à escala planetária, mais do que triplicou. Em paralelo, surgiram proble-
mas relativos à crise ecológica dos ecossistemas aquáticos, verificou-se
uma exploração insustentável de muitos aquíferos, ocorreram problemas
por vezes muito graves de degradação da qualidade das águas, consta-
tou-se a existência na gestão das águas de ineficiências e de irracionalida-
des do ponto de vista económico e tornaram-se patentes problemas de
governabilidade, por falta de transparência e de participação dos cida-
dãos. Em suma, tornou-se evidente a crise dos modelos de gestão da água
predominantes no século passado.
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Esta crise tem óbvias implicações no que concerne à relação do
homem com a água de que dispomos e às relações entre os homens por
causa da água.

É portanto indispensável a definição de uma estratégia de longo prazo
para a gestão dos recursos hídricos (à escala mundial, à escala nacional e
à escala regional e local) que promova a sustentabilidade dos ecossiste-
mas, a conservação da água, o seu uso eficiente, a gestão da procura. 

Que valores, que visão, que estratégias devem ser adoptadas? Há de
facto, no essencial, duas grandes vias para encarar estas questões e para
perspectivar o seu tratamento.

De um lado uma via que reconhece expressamente que a água de-
sempenha funções sociais que são garantia de direitos do homem, que
defende a necessidade de garantir a sustentabilidade dos nossos sistemas
aquáticos, que reconhece a existência do «direito à água» e que considera
uma responsabilidade colectiva a garantia do seu exercício por todos os
cidadãos. Do outro lado a via neoliberal, que não reconhece a existência
dos referidos direitos e que centra a sua actividade em torno do «mercado
da água», da «indústria da água» e dos «negócios da água». Que valores,
que princípios, que opções políticas, sustentam essas propostas? Quem
beneficiaria e quem seria prejudicado com a sua aceitação?                                             

As funções da água, valores e direitos

Na análise comparativa das referidas estratégias uma das questões que
vem gerando alguma controvérsia é a de saber se a água deve ser, ou não,
considerada primordialmente como um bem económico.

De um lado estão os que defendem que a água deve ser considerada
como uma mercadoria como qualquer outra. Segundo eles, o valor de
um bem é definido principalmente pelo seu valor económico, ou seja,
pelo seu valor de mercado, de troca. É o valor de troca que determina o
valor de uso. E, portanto, como qualquer outro bem, a água deve ser
considerada como um bem que tem um valor económico. 

A consagração da aceitação deste conceito (pela primeira vez de uma
maneira formal a nível intergovernamental) teve lugar na Conferência In-
ternacional sobre a Água e o Desenvolvimento, organizada pelas Nações
Unidas, em Dublin, em 1992. De facto um dos quatro princípios (especi-
ficamente o quarto) apresentados na Declaração de Dublin estabeleceu
que «a água tem um valor económico em todas as suas diversas utilizações
competitivas e deverá ser reconhecida como um bem económico».   

João Bau
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Os princípios fundadores desta corrente de pensamento são, segundo
Riccardo Petrella, os cinco que a seguir se referem.

O primeiro princípio é o da mercantilização, já referido, e que estabe-
lece que a água deve ser considerada principalmente como «um bem
tendo um valor económico». Certamente, a água dos rios, dos lagos, dos
aquíferos é «um bem comum natural de que o Estado é o proprietário
em nome da nação. Mas desde que uma intervenção humana transforma
o recurso natural num bem ou num serviço, existem custos, e a água
transforma-se num bem económico objecto de troca e de apropriação
privadas».

O segundo princípio é o da superioridade do investimento privado. 
O financiamento privado é o motor principal do desenvolvimento eco-
nómico e social. O investimento público, que deve ser reduzido e limi-
tado, «deve aspirar, sobretudo, a criar o ambiente mais favorável ao in-
vestimento privado».

O terceiro princípio é o da passagem de uma cultura de direitos a uma ló-
gica de necessidades. «Não há, no domínio económico, direitos individuais
ou colectivos inerentes ao ser humano, universais e imprescritíveis.» Os
direitos humanos são unicamente direitos civis. Nos domínios da vida
económica e social «existem essencialmente necessidades: de transporte,
de energia, de comunicação, de habitação, de água». Consagra-se, assim,
a redução da identidade dos cidadãos nestes domínios à de meros con-
sumidores ou clientes. 

O quarto princípio é o da privatização. Assenta tal princípio numa
dupla distinção, à qual é atribuída pelos neoliberais uma importância
fundamental: «a distinção entre a propriedade e a gestão de um bem ou
serviço, e a distinção entre o poder político de decisão e fiscalização e o
poder de execução e gestão».

Considera-se, pois, que o sector privado é intrinsecamente dinâ-
mico, produtivo e confiável. E que as instituições privadas são intrin-
secamente superiores às instituições públicas para o fornecimento de
bens e serviços.

O quinto (e último) princípio é o da liberalização. Segundo ele «a re-
partição óptima dos recursos (bens e serviços materiais e imateriais) exi-
giria a total liberdade de acesso ao mercado local, nacional e, sobretudo,
mundial».

Ora, de facto, a água tem uma dimensão económica mas tem também
outras importantes dimensões, como a ética, a social, a cultural, a am-
biental, a patrimonial, a política, a simbólica, etc. Ou seja, a água é outra
coisa que um mero bem económico.
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E, portanto, considerar que a água deve ser considerada como um
bem económico, e que por conseguinte as leis do mercado permitiriam
resolver os problemas de penúria e de escassez, e até os conflitos entre
Estados relacionados com a água, é uma ideia muito simplista. Baseia-se
numa opção de natureza puramente ideológica, que consiste em privile-
giar, de entre as múltiplas dimensões específicas da água, o valor relativo
à dimensão económica em detrimento de todos os outros valores. Pode-
-se partilhar ou rejeitar uma tal escolha ideológica. Mas mesmo os de-
fensores de tal opção não podem negar que, no ecossistema Terra, não
há outras «fontes de vida» como a água (excepção feita ao ar). E que a
água é um recurso único, particular, de natureza diferente de todos os
outros recursos aos quais os seres humanos recorrem para satisfazer as
suas necessidades básicas. O recurso à água não é uma questão de escolha.
Todos temos necessidade dela. A água desempenha funções sociais que
são garantia de direitos do homem.

Todos sabemos que a água é um recurso escasso. Ora, o recurso aos
mecanismos de preço e de mercado permitiria gerir eficazmente a escas-
sez, recorrendo a uma gestão economicamente racional, óptima, de um
recurso limitado cuja acessibilidade seria regulada pela solvabilidade dos
utentes em competição por usos concorrenciais ou alternativos. Não per-
mitiria era garantir o acesso à água a todos os seres humanos, a todas as
comunidades. 

Mas é por reconhecer que a água «é essencial à vida e á saúde», que
as Nações Unidas (através de seu Comité dos Direitos Económicos So-
ciais e Culturais), reconheceram expressamente num documento publi-
cado em 2003, o «Direito à Água» como direito do homem. Direito à
água que é definido como consistindo «no fornecimento suficiente, fisica-
mente acessível e a um custo acessível, de uma água salubre e de qualidade aceitável
para as utilizações pessoais e domésticas de cada um». É ainda salientado que
«a noção de fornecimento de água adequado deve ser interpretada de uma forma
compatível com a dignidade humana e não em sentido estrito, pela simples refe-
rência a critérios de volume e a aspectos técnicos».

Mas, e para além de garantir o direito individual à água para a vida, a
água como serviço ambiental garante ainda outros importantes direitos
sociais. O direito à sustentabilidade dos ecossistemas de que depende a
nossa existência é uma questão fundamental da nossa época. E à susten-
tabilidade dos sistemas aquáticos não pode deixar de se atribuir a priori-
dade máxima. Tal como afirma a «Carta da Terra», «a humanidade é parte
de um vasto universo evolutivo, a Terra, o nosso lar... A capacidade de
recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade de-
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pendem da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sis-
temas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis,
águas puras e ar limpo...».

Tal como admitimos maioritariamente que os bosques não podem
ser geridos como simples armazéns de madeira, devemos também chegar
a entender que os rios são muito mais que canais de H2O. E esta é a
razão pela qual as legislações mais avançadas em matéria de água exigem
passar das tradicionais abordagens baseadas na «gestão do recurso» para
os modernos enfoques da «gestão ecossistémica» 

Será que esta concepção de que «a água não é um produto comercial
como outro qualquer, mas um património que deve ser protegido, de-
fendido e tratado como tal» (como é referido no primeiro considerando
da Directiva Quadro da Água), de que «a água deverá ser considerada
como um bem social e cultural e não principalmente como um bem eco-
nómico» (como refere expressamente o referido documento das Nações
Unidas de 2003 sobre o «Direito à Água»), irá conduzir necessariamente
a uma utilização ineficiente do recurso e que, portanto, é susceptível de
agravar ou de conduzir a situações de carência de água? Será que a con-
sideração da água como um bem social não servirá para justificar a rei-
vindicação do fornecimento de água a preços bonificados (ou mesmo a
título gratuito) e a subvenção pública generalizada ao fornecimento de
água seja para que uso for?  

Considero que não, e que a perspectiva apresentada por Pedro Arrojo
permite clarificar a questão. Arrojo defende que a nossa atenção se deve
centrar não em torno da água, mas sim das suas utilizações. Será pois in-
dispensável discernir com clareza as funções da água, distinguindo os se-
guintes níveis:

• a água-vida, em funções de vida, que dizem respeito a direitos hu-
manos individuais (o acesso à água potável, condição de vida e
saúde) e colectivos (o direito das comunidades ao território e seus
ecossistemas);

• a água-cidadania, em funções de serviço público ou de interesse geral,
que dizem respeito a direitos sociais, tais como os relacionados com
a saúde pública, a coesão social e a equidade;

• a água-negócio, em funções de negócios legítimos, que dizem respeito
a direitos privados e individuais a melhorar o nível de riqueza e bem
estar;

• a água-negócio, em funções de negócios ilegítimos, que devem ser
combatidos por lei.
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De facto não é a mesma coisa a utilização da água para beber e a uti-
lização da água para produzir pasta de papel, energia, ou para fins turís-
ticos. E, no âmbito das actividades produtivas, não é a mesma coisa a
água de que necessita um pequeno agricultor para cultivar a pequena
horta que lhe permite sobreviver, ou a água de que necessita uma grande
empresa agrícola nas suas actividades do agro-negócio (agro-business).
É pois necessário distinguir, no que respeita às utilizações da água, o que
são funções básicas de vida, ou de relevante interesse social, do que se
deve considerar como usos económicos lícitos, mas de interesse particular
ou privado. Cada uma destas funções respeita a direitos que se encontram
em níveis qualitativos significativamente diferentes, que implicam prio-
ridades diferenciadas, assim como critérios de gestão claramente distintos. 

Um dos reptos que temos de enfrentar, nos dias de hoje, é sem dúvida
o da garantia da universalidade do abastecimento de água potável. O que
implica a necessidade de construção de todas as infra-estruturas necessá-
rias para que, do ponto de vista físico, a água possa chegar a todos os ci-
dadãos. E isto pressupõe a disponibilidade dos financiamentos indispen-
sáveis, que em determinados casos terão um valor significativo. Mas, para
além da acessibilidade física do bem água, é necessário garantir a sua aces-
sibilidade financeira, ou seja, que o fornecimento da água potável seja
feito a preços acessíveis a todos os cidadãos nas quantidades que garan-
tam o direito à vida. O que, e para além do recurso à perequação na de-
finição dos sistemas tarifários, implica a construção de mecanismos de
solidariedade por parte dos consumidores de um dado sistema e/ou do
conjunto dos contribuintes. Com o objectivo de garantir que, mesmo
os que não dispõem dos meios suficientes para fazer o pagamento da
água que consomem, possam ver assegurada a disponibilidade da água
necessária à sua sobrevivência.

Mas se tais mecanismos de solidariedade são indispensáveis na garan-
tia do direito à vida, e também de outros direitos sociais, já as utilizações
da água em actividades económicas de interesse particular não têm qual-
quer justificação para reclamarem idênticos critérios de gestão e, pelo
contrário, carecem de ser sujeitas a mecanismos que assegurem a racio-
nalidade económica na sua gestão. A consideração do valor económico
do recurso água é um dos mecanismos que poderão garantir, nomeada-
mente, a sustentabilidade dos ecossistemas naturais e os objectivos bási-
cos de equidade social que a sociedade determine. 

Pedro Arrojo explicita, ainda, que mesmo a necessária racionalidade
económica, que é necessário assumir urgentemente na gestão das águas-
-negócio (e estas correspondem, sem dúvida a mais de 60% das utiliza-
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ções da água), não exige a introdução de mecanismos de livre mercado,
com escassa ou nula sensibilidade para valores sociais ou ambientais. Não
se deve confundir racionalidade económica com introdução de merca-
dos. Por exemplo, a recuperação de custos, referida na Directiva Quadro
da Água, pode certamente ser obtida com critérios privatizadores, por
intermédio do mercado. Mas pode também ser obtida com adequadas
políticas tarifárias, que permitam gerir objectivos de equidade social ou
interterritorial ou de natureza ecológica. 

Considerações finais

Nas minhas considerações finais irei apoiar-me em Esteban de Castro.
Referindo como ele que o facto de se reconhecer que a água tem um
valor económico não implica que o recurso (e por acréscimo os seus ser-
viços) deva ser conceptualizado como um bem económico, segundo a
teoria económica que distingue entre bens públicos e bens económicos,
sendo os segundos aqueles nos quais é possível excluir do seu consumo
os que os não pagam. Há uma alteração de significados quando os cul-
tores do pensamento neoliberal passam do reconhecimento de uma ne-
cessidade (a de introduzir princípios de racionalidade económica na ges-
tão da água) para o enunciado do que não é mais do que uma opção
política: a de recentrar a governabilidade do recurso e dos seus serviços
em torno dos princípios do livre mercado. Para tais cultores do neolibe-
ralismo, que reflectem, conscientemente ou não, o renovado ímpeto da
cultura privatista, racionalidade económica é o equivalente a mercantili-
zação.  

Ainda de acordo com Esteban Castro, pode dizer-se que as transfor-
mações introduzidas, a partir da década de 80, no domínio da gestão dos
recursos naturais e dos serviços públicos essenciais (especialmente me-
diante as políticas de desregulação, liberalização e privatização) têm a in-
tenção de descentrar o sistema de governabilidade tradicionalmente fun-
dado sobre a premissa do papel director do Estado e de recentrá-lo sobre
a base dos princípios do livre mercado. Isto implica, por sua vez, uma
reformulação das finalidades e dos valores que orientam o desenvolvi-
mento social, bem como dos sistemas institucionais e de poder envol -
vidos na prossecução de tais finalidades. Clara e explicitamente, essa re-
formulação, no caso que nos ocupa, conduziu ao abandono das metas
universalistas adoptadas desde os fins do século XIX, e a sua substituição
por valores de mercado.
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Mas em que lugar do planeta, e em que período histórico, se logrou
a universalização de serviços essenciais, como o abastecimento de água
e o saneamento, pelo recurso a monopólios privados? Em que espaço
sociocultural se registou um processo de universalização destes serviços,
que inclua os sectores mais desfavorecidos da sociedade, mediante a sua
mercantilização? Que critérios permitiram chegar à conclusão de que as
deficiências evidentes do sector público na garantia da universalização
de serviços essenciais, observadas na maioria dos países menos desenvol-
vidos, seriam sanadas mediante a mercantilização dos serviços nas mãos
do sector privado? E quais são os resultados concretos observados neste
sentido a partir da implementação destas políticas ao redor do planeta
desde a década de 80?  
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Pedro Serra

Capítulo 8

O domínio do Estado sobre as águas

A classificação pública das águas: 
do direito ao interesse público 

A classificação pública das águas decorre de um valor fundamental:
pela sua importância relativamente à subsistência e desenvolvimento de
qualquer comunidade humana, a grande maioria das águas deve ser ex-
cluída do comércio jurídico privado. Tendo origem na Antiguidade Clás-
sica, a sua primeira e mais relevante sistematização jurídica surge com o
direito romano que as classificava por essa mesma razão em três catego-
rias distintas: públicas, comuns e particulares (Moreira 1920,16). As águas
comuns (res comunis omnium) poderiam ser utilizadas por todos e não se
constituíam como objecto de direitos de propriedade, sendo sujeitas a
direitos de uso (Caponera 1992). As águas públicas (res publicae) perten-
ciam ao Estado, a uma comunidade ou município, podendo a sua utili-
zação ser concedida a terceiros. Particulares eram as águas susceptíveis
de apropriação individual, representando uma pequena parte das águas
disponíveis no meio: água da chuva, águas subterrâneas1 e pequenos cor-
pos de água cujo uso era limitado à época (poços, nascentes e charcas)
por falta de meios.2

1 Não se conhecia ainda a enorme riqueza qualitativa e quantitativa dos recursos hí-
dricos subterrâneos.

2 Tal como na classificação de águas públicas, que surge do reconhecimento da sua
utilidade pública, a ausência dessa utilidade justificou a existência de águas privadas. Par-
ticularmente ilustrativa é a classificação privada das águas pluviais que caiam num terreno
e das águas subterrâneas: ambas são vistas como fruto do prédio de onde brotam ou
onde afloram e por isso pertencem ao seu proprietário até ao limite que lhe aprouver;
passam a ser públicas uma vez que ultrapassem abandonadas (leia-se, não canalizadas)
os limites desse prédio.
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Delimitando os contornos essenciais de uma expressão valorativa que
persiste ainda hoje no direito português,3 o direito romano contemplava
ainda duas outras categorias de bens que, revestindo-se de particular sig-
nificado no contexto das políticas ambientais contemporâneas, não são
habitualmente mencionadas nos estudos de direito das águas ou nas afir-
mações políticas que reclamam a sua propriedade pública ou privada: a
res derelictus e a res nulius. A primeira representava os bens que ninguém
pretende possuir, a segunda os bens que não pertencem a ninguém: na
primeira categoria apresentam-se os esgotos (águas residuais) ou os lixos,
que não são reclamados como propriedade pública ou privada e que o
Estado, por inerência de protecção do interesse público, se vê forçado a
«recolher e tratar»; as segundas representam tipicamente massas de água
muito valiosas, como é o caso das águas subterrâneas.4

Sofrendo modificações e adaptações ao longo de dois milénios de
história, a tipologia definida no direito romano persistiu como referência
essencial dos sistemas jurídicos civis (que adoptaram ou seguiram os
princípios do Código Napoleónico de 1804), dos sistemas jurídicos da
lei comum (common law, que deriva da aplicação britânica do direito ro-
mano original) ou mesmo das doutrinas de apropriação, uso benéfico e
direitos correlativos características do direito norte-americano das águas
(Caponera 1992), tratando-se assim de um pressuposto ancestral e trans-
versal à cultura ocidental que o direito português antigo manteve in-
tacto, fazendo persistir alguns dos problemas de aplicabilidade derivados
da imprecisão dos critérios, ou do reduzido número de disposições le-
gislativas sobre a matéria que abriu o campo a interpretações diversas
(Moreira 1920). 

Enunciados pela primeira vez no âmbito dos trabalhos preparatórios
do Código Civil de 1867, estes problemas não encontraram resolução no
respectivo texto final, que manteve imprecisões significativas e impediu
uma clarificação dos critérios de distinção. Neste contexto, quando se
iniciaram os primeiros processos de classificação, demarcação e cartogra-
fia de águas públicas, comuns e particulares nas bacias dos rios Tejo e
Mondego nesse mesmo ano,5 determinando-se que esses trabalhos fos-

3 Apesar da eliminação da categoria de águas comuns operada na transição da década
de 1910 para a década de 1920.

4 E que em Espanha serviram de justificação, depois de o respectivo Tribunal Cons-
titucional as ter classificado como res nulius, para que fossem convertidas em águas pú-
blicas sem qualquer tipo de indemnização aos proprietários rurais aquando da publicação
da Lei de Águas espanhola em 1985.

5 Decreto com força de Lei de 26 de Dezembro de 1867.
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sem realizados por comissões distritais constituídas pelo respectivo go-
vernador civil, pelo delegado de saúde, por um engenheiro designado
pelo Governo e por dois proprietários rurais,6 antevia-se um processo
lento, complexo e conflituoso. 

Não só pela dimensão do trabalho a realizar, pelas dificuldades ine-
rentes à aplicação de normas pouco claras ou pela falta de preparação ju-
rídica e escassez de recursos humanos afectos ao exercício da função, mas
também porque o próprio processo de classificação implicava a expro-
priação de propriedade privada, factor potencial de conflito entre Estado
e proprietários marginais que iria efectivamente materializar-se em tantos
outros processos judiciais ao longo de grande parte do século XX. 

A segunda metade do século XIX começava a tornar evidentes os con-
tornos essenciais de uma formulação de políticas públicas que iria insti-
tucionalizar-se a 6 de Março de 1884 com a criação dos Serviços Hidro-
gráficos e que assumia como propósito essencial a concretização de um
vasto programa de intervenções hidráulicas ao longo do território nacio-
nal continental tendo em vista a melhoria das condições sanitárias das
povoações, a defesa contra o efeito devastador de cheias e, sobretudo, o
aproveitamento económico das águas. 

Assente no pressuposto de que a intervenção do Estado dependeria
de um processo de apropriação pública das águas, procuravam-se criar
condições à sua administração e à regulação dos seus usos atribuindo-se
aos Serviços Hidrográficos a responsabilidade pelo diagnóstico, planea-
mento técnico e execução das intervenções, a realizar em articulação com
proprietários marginais, pela coordenação dos trabalhos de policiamento
do domínio público hídrico, a desenvolver por mestres e guarda-rios, e
pela regulação do uso de águas públicas por parte de particulares, através
de contratos de concessão ou licenças de utilização. Neste sentido, e
como condição prévia fundamental ao exercício destas funções, deter-
minava-se a expansão a todo o território nacional continental dos pro-
cessos de demarcação, classificação e cartografia do domínio público hí-
drico que vinham sendo desenvolvidos no vale do Mondego e na bacia
do Tejo desde a década de 1860. 

A inadequação dos critérios jurídicos de distinção entre águas públi-
cas, comuns e particulares relativamente à forma como a água se apre-
senta no meio, às utilizações que lhe são dadas e à sua relação com a pro-
priedade dos terrenos onde está presente, contudo, criou problemas
significativos que seriam reconhecidos pouco mais tarde com a publica-
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ção do decreto n.º 8 de 1 de Dezembro de 1892. No entanto, se este di-
ploma procurou clarificar o regime jurídico do domínio público hídrico
e rever o quadro institucional de referência das políticas públicas da água,
mantiveram-se aí imprecisões decorrentes de uma visão preponderante-
mente jurídica sobre os processos de classificação. 

Na verdade, e perante a declaração de bancarrota do Estado português
nesse mesmo ano de 1892, começava a tornar-se evidente uma interpre-
tação política do pressuposto de apropriação pública das águas, não tanto
como condição necessária à sua exclusão do comércio jurídico privado,
à administração púbica dos recursos hídricos nacionais ou à garantia de
uma regulação justa das suas possibilidades de utilização por parte de
particulares, mas sobretudo como poder de disposição do Estado sobre
o território hídrico nacional que viria a ser exercido de forma discricio-
nária ao longo de grande parte do século XX. Não só através da identifi-
cação de domínios de intervenção de políticas públicas considerados
prioritários,7 mas também pela promoção da utilização privativa das
águas enquadrada no regime jurídico da concessão. 

Se esta hipótese interpretativa encontra sustentação na análise histó-
rica das políticas públicas da água em Portugal entre finais do século XIX

e o início do século XXI que já tivemos ocasião de desenvolver,8 ela ganha
igual consistência através da análise da evolução do regime jurídico do
domínio público hídrico em Portugal ao longo desse período, que trata-
remos agora em função de quatro dimensões distintas.

Uma primeira diz respeito aos critérios de classificação das águas:
enunciados pela primeira vez no âmbito do direito português moderno
em 1892, a revisão operada com a publicação da Lei da Água de 1919
fez expandir ainda mais o domínio material do Estado através da elimi-
nação da categoria de águas comuns9 e da clarificação jurídica das suas
possibilidades de utilização privativa através do regime de concessão. Per-
sistindo intactas até hoje no que respeita aos seus pressupostos funda-
mentais, estas disposições configuram o suporte jurídico essencial ao exer-
cício do poder de disposição do Estado sobre as águas, em nome do
interesse público. 

7 O investimento público em infra-estruturas hidráulicas acentuou sempre a utilização
das águas para fins económicos em detrimento da resolução dos problemas de saúde pú-
blica decorrentes da inexistência de sistemas de distribuição de águas e drenagem de águas
residuais capazes de garantir condições sanitárias adequadas.

8 Ver a este propósito Pato (2008).
9 Que seriam incluídas na categoria de águas públicas.
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Uma segunda diz respeito à articulação entre a Lei Fundamental e a
legislação ordinária: se a Constituição de 1933 foi a primeira a incluir
um artigo exclusivamente dedicado ao domínio público (art. 49.º), esta
consagração marca o início de um novo período de evolução do seu re-
gime em Portugal, coincidente com o período histórico do Estado Novo:
o autoritarismo político do período da ditadura via reforçado logo à par-
tida o seu poder com a consagração constitucional das águas como bem
público.

A terceira relaciona-se com as distintas tentativas falhadas de revisão
do regime jurídico das águas públicas observadas entre a década de 1940
e a década de 1980, essencialmente concentradas na tentativa de intro-
duzir a componente de protecção ambiental das águas no corpo jurídico
nacional. Finalmente, a quarta diz respeito ao período que decorre entre
a extinção da Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráuli-
cos em 1987 e a publicação de cinco diplomas que, entre 1990 e 1994,
enunciaram pela primeira vez os pressupostos essenciais do modelo de
políticas públicas da água actualmente vigente.

Critérios de classificação

No direito romano as águas públicas incluíam as águas marítimas ter-
ritoriais, algumas águas fluviais e algumas águas estagnadas. No que res-
peita às águas fluviais, a distinção fazia-se com base na perenidade das
águas: «os cursos perenes eram designados, na linguagem técnica ou cien-
tífica, pela palavra flumen (a fluendo), qualquer que fosse a sua importân-
cia» (Moreira 1920, 25). Sendo consideradas públicas apenas as águas pe-
renes, era necessário distinguir os cursos de água perenes dos não perenes.
Para além da perenidade, a natureza do próprio lugar era também rele-
vante na distinção: públicas seriam as águas estagnadas que existiam em
terreno público; particulares as que ficavam dentro de um prédio parti-
cular. Perenidade e natureza do lugar constituíam-se, portanto, como cri-
térios fundamentais de distinção. 

Contudo, seriam também públicas as águas dos lagos que fossem na-
vegáveis, dada a importância que tinha a navegação. E as fontes ou nas-
centes seguiam o mesmo princípio: seriam privadas se nascidas em ter-
renos particulares, mas poderiam tornar-se públicas pelo seu uso. Para
além disso, no direito romano o flumen compreendia não só a água, mas
também «o álveo e as margens, formando uma cousa autónoma» (idem,
30). Das três partes que compunham o flumen, a dominante era a água,
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mas o álveo, ou superfície que a água ocupava contida entre as margens,
era público como ela.

Na Idade Média dá-se uma modificação importante relativamente à
propriedade das águas públicas. Se no direito romano elas pertenciam
ao Estado, podendo ser utilizadas por todos os cidadãos, a partir daí pas-
sam a fazer parte da propriedade patrimonial do monarca, cabendo-lhe
o direito de livre disposição: a propriedade das águas estava limitada ao
seu gozo directo. Contudo, com a transição para o direito moderno deixa
de existir a livre disposição do monarca atribuindo-se-lhe apenas «um
mero poder soberano para a defesa dos interesses de todos os cidadãos»
(idem, 18). 

Desta transformação resulta a substituição da expressão «património
real» por «património da coroa» e por «bens públicos» para designar as
coisas que «sendo destinadas ao uso ou serviço público, não pertenciam
ao património particular do rei, mas ao Estado ou nação por ele repre-
sentada» (idem, 18). O direito romano constitui-se, portanto, como refe-
rência fundamental no direito das águas, não só no que diz respeito à
sua classificação, mas também na definição dos critérios que permitem
estabelecer a sua distinção. E essa influência é clara no direito português
antigo, apesar da sua utilização problemática dos critérios, que fazia de
forma imprecisa, e do reduzido número de disposições legislativas sobre
a matéria, que abriam o campo à diversificação de interpretações (Moreira
1920).

Apesar dessas dificuldades, diz-nos Guilherme Moreira, é possível
distinguir os contornos gerais da classificação das águas no direito por-
tuguês antigo, assim como os critérios de distinção, independentemente
de a sua utilização ser imprecisa: «é incontestável que havia a esse tempo
águas pertencentes ao Estado, aos corpos administrativos e aos parti -
culares; que aquelas águas estavam sujeitas a regime diverso conforme o
seu destino, e que a propriedade das águas particulares podia sofrer res-
trições em virtude do seu uso público» (idem, 34). 

Ao Estado pertenciam «as águas marítimas territoriais, as águas nave-
gáveis e flutuáveis e os rios perenes de que elas se formavam, compreen-
dendo-se nestes as correntes perenes cujas águas eram abandonadas ao
seu curso natural; as fontes e nascentes, os reservatórios naturais ou arti-
ficiais, e as águas pluviais em terreno público do Estado» (idem, 48). Per-
tenciam às autarquias locais as águas que eram derivadas dos rios públicos
para fins de uso público ou comum, assim como as «nascentes e reserva-
tórios naturais ou artificiais e as águas pluviais em terrenos do município
ou paróquia de uso público ou comum» (idem). 
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A propriedade das águas públicas não determinava, porém, o seu uso
exclusivamente público. Guilherme Moreira fala inclusivamente em
águas particulares no direito português antigo como sendo aquelas que,
tendo uma natureza pública ou comum, «haviam sido individualmente
apropriadas, já pela sua derivação em harmonia com as normas relativas
à ocupação das águas públicas, já por concessão ou contrato» (idem, 48).
E entendia-se mesmo a possibilidade de algumas águas públicas serem
vendidas a particulares em função de não lhes ser dado o destino de uti-
lidade pública a que se destinavam, ou a sua utilização comum para os
fins que, sendo conformes a esse destino, poderiam e continuam a poder
ser considerados lícitos para todos, de forma genérica pela lei. Extrava-
sando os usos comuns já referidos, essas utilizações passariam a ser con-
sideradas privativas sendo sujeitas a título jurídico individual de licença
ou concessão de uso, no qual a pessoa colectiva de direito público com-
petente deveria inscrever as condições dessa mesma utilização sem pre-
juízo do interesse ou utilidade pública dessas águas.10

A primeira tentativa de resolver os problemas associados às impreci-
sões do direito da água surge com os trabalhos preparatórios do Código
Civil de 1867, onde se procurou a clarificação dos critérios e da classifi-
cação. A proposta primitiva do visconde de Seabra e a proposta sobre a
matéria «Das Águas» de Alexandre Herculano serviram de suporte ao
processo de reflexão que conduziria a Comissão Revisora à apresentação
do texto final neste domínio particular. Contudo, refere Guilherme Mo-
reira, esses trabalhos não resolveram todos os problemas. Na classificação
das águas, diz-nos, deve atender-se a critérios jurídicos, mas também à
forma como a água se apresenta no meio, às utilizações que lhe são dadas
e à sua relação com a propriedade dos terrenos onde está presente. E para
que se possa compreender de forma clara essas questões é fundamental
o conhecimento científico do ciclo hidrológico, das possibilidades de
utilização da água e das implicações dessas mesmas utilizações. Sucede,
porém, que o Código Civil, «na secção em que se trata do uso das águas,

10 Licença é o acto pelo qual um órgão da Administração atribui a alguém o direito
de exercer uma actividade que é por lei relativamente proibida (até à obtenção do título
de utilização). O particular não é titular de nenhum direito, e a actividade que se propõe
desenvolver poderá até ser proibida por lei. Esta admite, contudo, que em certos casos e
a título excepcional a Administração Pública possa permitir o seu exercício. Com um
acto desta natureza a Administração possibilita uma prática que, podendo ser considerada
contrária ao interesse geral, é autorizada em nome da realização de outros direitos (direitos
económicos, ponderando os interesses em causa em obediência ao princípio da propor-
cionalidade).
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se refere a algumas modalidades que não especificou nos artigos em que
trata das cousas públicas e comuns, e, por outro lado, faz-se nestes artigos
referência a outras modalidades que na referida secção não foram toma-
das em consideração» (Moreira 1920, 154).11

E mesmo com a publicação do Decreto n.º 8 de 1 de Dezembro de
1892, e seu posterior regulamento de dia 19 do mesmo mês, que dão ori-
gem à primeira classificação sistemática do domínio público hídrico no di-
reito português, se mantiveram diversas imprecisões que, segundo o autor,
derivavam muitas vezes da falta de sistematização e conhecimento das
questões relacionadas com o comportamento da água e com a utilização
indiscriminada das mesmas expressões para designar realidades ou situações
distintas: «conveniente seria que em assunto tão importante houvesse uma
terminologia rigorosa, e, limitando-nos aqui a notar o diverso sentido que
à mesma palavra se liga nos diferentes diplomas legislativos, mais tarde ve-
remos as dúvidas que daí resultam para a determinação do regime jurídico
dos diferentes modos de ser das águas» (Moreira 1920, 166).12

A correcta classificação das águas, o conhecimento sistemático e cien-
tífico do seu estado e comportamento, assim como das suas possibilida-
des de utilização, constituíam-se, desta forma, como um pré-requisito
fundamental, não só à própria coerência do sistema jurídico, mas tam-
bém à administração deste recurso.13 E se a consciência destas questões

11 «É assim que nos artigos 380.º e 381.º não se faz referência às águas pluviais, e na
secção em que se trata do uso das águas não se fala dos lagos e lagoas nem dos reserva-
tórios artificiais. Não se trata também nesta secção das fontes públicas e comuns pelo
que respeita às águas sobejas» (Moreira, 1920, 154). Pelo Código Civil eram públicas as
águas salgadas das costas, enseadas, baías, fozes, rias, esteiros e seus leitos, os lagos, lagoas,
canais e correntes de água doce navegáveis e flutuáveis com seus respectivos leitos e álveos
e as fontes públicas (art. 380.º, n.os 2.º e 3.º), e eram comuns os canais, valas e correntes
de águas não navegáveis nem flutuáveis, que atravessando terrenos públicos municipais
ou paroquiais ou prédios particulares iam lançar-se no mar ou em alguma outra corrente
de água pública e comum, os lagos, lagoas ou pântanos sitos em terrenos municipais ou
paroquiais ou circundados por diferentes prédios particulares ou por terrenos incultos
públicos municipais e paroquiais e os reservatórios, fontes e poços construídos à custa
do concelho ou da paróquia (art. 381.º n.º 2 do Código Civil de 1867).

12 Se o referido decreto mantém intacta a classificação das águas comuns (art. 2.º do
Decreto), vem a acrescentar ao Código Civil, no que diz respeito à enumeração das coisas
públicas, os portos artificiais, docas, cais e praias até onde alcançar o colo da máxima
preia-mar das águas vivas, as valas e margens das correntes navegáveis e flutuáveis e dos
demais reservatórios de águas públicas.

13 A título de exemplo, refere-se o autor à gestão das levadas: «a verdade é que as di-
recções das circunscrições hidráulicas não têm tido ingerência directa no regime das le-
vadas, havendo muitos casos em que essa ingerência é exercida pelas câmaras municipais»
(idem, 168). 
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parece ter sido evidente, já o mesmo não se pode dizer da capacidade de
resolver o problema através da criação de um sistema de leis coerente,
cientificamente fundamentado e claramente articulado com as institui-
ções que deveriam proceder à sua aplicação.14

Da lei fundamental à legislação ordinária

A Constituição de 1933 foi a primeira a integrar um artigo exclusiva-
mente dedicado ao domínio público (art. 49.º): «esta consagração marca
o começo de um novo período da evolução do domínio público e do
seu regime em Portugal» (Machete 2001, 1389). Para além dos bens aí in-
tegrados, previa a Constituição que um conjunto mais alargado pudesse
ser incluído no domínio público através das leis ordinárias. O contrário,
contudo, não poderia suceder, servindo esta prerrogativa como garantia
de que o legislador não poderia alterar o carácter desses bens: «há bens
que são declarados dominiais por uma lei ordinária e pela Constituição.
O legislador pode alterar o disposto na lei ordinária, mas não na parte
apropriada pela Constituição» (Caetano 1937, 312). 

Ficavam assim salvaguardados os bens do domínio público, que pas-
sariam a ser especificamente enumerados. Contudo, na sua versão origi-
nária, a Constituição de 1976 não fazia quaisquer referências ao domínio
público. A omissão suscitou algum debate, mas viria a ser corrigida na re-
visão de 1989: ao impor a «afectação de todos os bens mencionados no
n.º 1 do artigo 84.º a um fim de interesse público, a Constituição proíbe
a fruição ou apropriação exclusiva (ou sequer principal) das suas utilidades
por parte dos particulares individualmente considerados, sendo, pois,
desse modo, o artigo 84.º expressão do princípio jurídico estruturante ou
fundamental do Estado Social» (Medeiros e Miranda 2006, 75). 

No que diz respeito ao domínio público hídrico, o texto original da
Constituição de 1933 incluía as águas marítimas, com seus leitos, assim
como «os lagos, lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, com os

167

14 A confusão de conceitos e normas persistiu durante muito tempo. A título de exem-
plo, o Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de Fevereiro, que estabelece no seu artigo 2.º (2) que
«o domínio hídrico referido no número anterior (ao qual o diploma se aplica) com-
preende o domínio público hídrico estabelecido no artigo 1.º do Decreto n.º 5787, de 
10 de Maio de 1919, e o domínio hídrico privado estabelecido nos artigos 1385.º e se-
guintes do Código Civil»: os números deste Código referem-se a águas particulares; por
essa mesma razão não podem ser classificadas como «dominiais», como se observa no
referido Decreto-Lei.
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respectivos leitos ou álveos, e bem assim os que, por decreto especial,
forem reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para produ-
ção de energia eléctrica, nacional ou regional, ou para irrigação» (art. 49.º). 

Na revisão de 1971, esse rol é aumentado, passando a incluir também
a plataforma continental. Com a entrada em vigor da Constituição de
1976, deixou de «existir no ordenamento jurídico português disposição
da Lei Fundamental a valer como ponto de apoio da caracterização dos
poderes do Estado sobre a parte marítima do seu território» (Guedes
1998, 129), passando a Convenção de Montego Bay, de 10 de Novembro
de 1982,15 a servir como referência classificatória: as águas territoriais são
aí divididas em águas exteriores e interiores. As primeiras são as que se
estendem a partir da linha de base (a linha de baixa-mar ao longo da
costa), pela largura de 12 milhas marítimas (artigo 3.º da Convenção). As
segundas são as águas compreendidas entre a linha de base do mar terri-
torial e a linha da máxima de preia-mar (artigo 8.º). Para além das águas,
incluem-se igualmente no domínio público hídrico marítimo o leito e o
subsolo por elas coberto (art. 2.º) – fundos marinhos contíguos ou pla-
taforma continental –, para além do mar territorial, até ao bordo exterior
da margem continental ou até uma distância de duzentas milhas maríti-
mas medidas a partir da linha de base. 

Contudo, a definição do domínio público hídrico é anterior à sua
classificação constitucional, como já tivemos ocasião de referir. E se este
é aí salvaguardado, a sua classificação mais detalhada, assim como a de-
finição das suas possibilidades de utilização, vem a consolidar-se desde
finais do século XIX, através de três decretos fundamentais. 

O primeiro16 previa a classificação das águas em públicas, comuns e
particulares. As águas públicas seriam: (i) as águas salgadas das costas, até
onde alcançasse o colo da máxima preia-mar de águas vivas; (ii) os lagos,
lagoas, canais, valas e correntes de água navegáveis e flutuáveis, com seus
respectivos leitos e margens, e as fontes públicas. As águas comuns seriam
compostas por: (i) canais, valas e correntes de água não navegáveis nem
flutuáveis que atravessando terrenos públicos municipais ou paroquiais,
ou mesmo prédios particulares, se lançassem no mar ou em alguma outra
corrente de água pública ou comum; (ii) os lagos, lagoas ou pântanos
sitos em terrenos municipais ou paroquiais, ou circundados por diferen-
tes prédios particulares, ou por terrenos incultos públicos, municipais e

15 Aprovada pela resolução da Assembleia da República n.º 60-B/97 de 14 de Outubro
de 1997 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 67-A/97 de 14 de Ou-
tubro de 1997.

16 Decreto n.º 8 de 1 de Dezembro de 1892.
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paroquiais; (iii) os reservatórios, fontes e poços construídos à custa dos
concelhos e paróquias. E as águas particulares por: (i) águas que nascem
num prédio particular e por ele correm, enquanto não ultrapassarem os
limites do mesmo prédio; ou que ultrapassando esses limites, e correndo
por prédios particulares, são consumidas antes de se lançarem em alguma
corrente pública ou comum; (ii) – os lagos e lagoas situados num só pré-
dio particular, e por ele exclusivamente cercados, quando não sejam ali-
mentados por alguma corrente de uso público ou comum.17

Para além das águas propriamente ditas, o domínio público das águas
era composto também pelas margens das correntes e lagos públicos e
comuns, que consistiam numa faixa de terreno adjacente aos cursos de
água, que se destinava «aos serviços hydraulicos, de policia, ou acessó-
rios da navegação e fluctuação».18 A largura destas margens de terreno
variava consoante fossem ou não flutuáveis e navegáveis as águas, po-
dendo ir de 3 a 30 metros (e excepcionalmente 50 metros) nos primei-
ros, e de 1 a 3 metros nos segundos. A variação dentro de cada um des-
tes intervalos seria determinada em função da importância do curso de
água em questão. 

Com a publicação deste Decreto tornaram-se claros, pela primeira
vez, não só os critérios de distinção que permitiram a classificação das
águas, mas também a tipologia que resulta da sua aplicação: em relação
aos critérios, e em primeiro lugar, o fim a que se destinavam (navegação
e flutuação), seguido da perenidade e da propriedade dos terrenos adja-
centes; em relação à tipologia, resulta a distinção entre águas públicas
(água das costas, cursos de água navegáveis e flutuáveis e as fontes públi-
cas), águas comuns (cursos de água não navegáveis nem flutuáveis que
atravessando diversos terrenos se lançavam no mar ou noutras correntes
de água pública ou comum) e águas particulares (águas que nascendo
num prédio não ultrapassam os seus limites, ou que ultrapassando se
consomem antes de chegarem ao mar ou a outras correntes de águas).

Note-se, contudo, que o critério mais importante de distinção das coi-
sas públicas no direito português moderno é o da utilidade (Pato 2008).
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17 Artigos 1.º a 3.º do Decreto n.º 8 de 1 de Dezembro de 1892.
18 Artigo 4.º do mesmo Decreto. Os serviços de polícia deveriam poder circular pelas

margens dos cursos de água para efeitos de fiscalização, devendo estas manter-se sempre
livres e desembaraçadas, não podendo ser cultivadas pelo proprietário do terreno. A uti-
lização destas margens servia também para fins de transporte de jusante para montante
nos cursos de água, em que muitas vezes eram utilizadas juntas de bois (navegação à
sirga, muito utilizada sobretudo no rio Douro, onde o transporte do vinho se fez quase
exclusivamente por via fluvial durante mais de dois séculos e cujos percursos ainda hoje
podem ser vistos nas suas margens). 
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E é em função dele que decorre a primeira e mais importante distinção
entre águas públicas e águas comuns e particulares: a flutuabilidade e na-
vegabilidade dos cursos de água. As restantes utilizações das águas eram
consideradas inferiores numa hierarquia de valor, que viria a ser explici-
tada no artigo 205.º do regulamento do referido Decreto: as águas públi-
cas podem ser utilizadas por todos para os fins de irrigação, indústria ou
abastecimento de populações, desde que tal não causasse prejuízo à na-
vegação e a flutuação.

A interpretação da lei parece conduzir-nos a uma representação da
valorização dos recursos hídricos à época: as águas públicas seriam aque-
las que mais poderiam contribuir para a flutuabilidade e a navegabilidade
dos cursos de água, e as águas comuns seriam suficientes para a satisfação
dos interesses agrícolas. Deduz-se, portanto, que seria possível compati-
bilizar a navegação e a flutuação, consideradas de primeira ordem, com
outros tipos de necessidades: «importantes necessidades agrícolas, pela
irrigação, enateiramento e colmatagem; necessidades industriais, já como
força motora utilizada em espécie ou mediante a produção de energia
eléctrica, já para a lavagem ou maceração de determinados produtos; ne-
cessidades de higiene ou segurança pública; necessidades domésticas»
(Moreira 1920, 169). 

Mas a valorização das águas não se resumia apenas à importância da
sua disponibilidade, medida em volume. No Decreto de 1892 encontra-
-se inclusivamente uma referência explícita à necessidade de manter o
seu estado de qualidade: o artigo 219.º do referido decreto, no que res-
peita à utilização da água pelas indústrias, afirma a necessidade de garantir
que essa utilização não «comunique a essas águas substâncias ou proprie-
dades nocivas à saúde pública, à vegetação, ou à conservação e propaga-
ção do peixe», podendo o director da respectiva Circunscrição Hidráulica
proceder ou mandar proceder a vistorias técnicas e, inclusivamente, a
suspender a actividade das industrias poluentes. 

Com a publicação, vinte e sete anos mais tarde, da Lei de Águas (De-
creto n.º 5787, de 10 de Maio de 1919), abandonou-se a categoria de águas
comuns, passando a existir apenas duas categorias de águas – públicas e
particulares – e, dentro das águas públicas, as águas do Estado e das au-
tarquias locais. Diria o legislador, no preâmbulo da lei, que sendo as águas
«um dos mais importantes factores de riqueza nacional, cujo desenvol-
vimento ao Governo cumpre auxiliar e fomentar», e atendendo a que «a
legislação reguladora do uso das mesmas águas se encontra dispersa por
vários diplomas, alguns dos quais, baseados em princípios que os pro-
gressos da ciência moderna condenam, carecem de ser reformados, e ou-
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tros mais recentes incluem disposições cujos inconvenientes, revelados
pela prática, importa prover de eficaz remédio», se constituía da maior
importância «reunir e sistematizar todas as disposições aplicáveis ao uso
das águas num único diploma redigido no espírito progressivo que hoje
inspira neste assunto todas as legislações cultas». O referido decreto as-
sumia por objectivo sistematizar e centralizar a classificação das águas
públicas e particulares, assim como definir as possibilidades de uso das
águas públicas, e que viriam a ser reguladas poucos meses mais tarde atra-
vés do Decreto n.º 6287, de 20 de Dezembro de 1919. 

A opção de eliminar a categoria de águas comuns e de passar a incluir
essas águas na categoria de águas públicas não parece ter sido, contudo,
a mais eficaz na resolução dos problemas a que se referia o legislador. De
facto, diz-nos João Veloso de Almeida, a inovação não terá sido feliz e
«de modo algum se justifica à face da técnica jurídica sobre a classificação
tradicional das cousas adoptadas pelo nosso Código civil» (Almeida 1937,
11). Isto porque, «de maneira alguma se pode dar às águas públicas, como
as entendeu o legislador de 1919, o mesmo conceito do art. 380.º do Có-
digo civil, pois que águas há sob a administração das autarquias locais,
cujo uso não é permitido a todos, mas a pessoas de determinada circuns-
crição, não obstante a sua categoria de águas públicas à face do decreto
de 1919» (idem). Mantinham-se, portanto, alguns dos problemas estrutu-
rantes do regime jurídico das águas que iriam revelar-se prejudiciais à ad-
ministração dos recursos hídricos públicos em diversas circunstâncias,
criando-lhe dificuldades que só poderiam ser resolvidas por via judicial. 

Apesar dos problemas práticos que, ao contrário do que se pretendia,
se mantiveram depois da publicação do Decreto de 1919, a sistematiza-
ção aí apresentada é clara e aprofunda em rigor e detalhe a classificação
das águas relativamente ao decreto anterior de 1892. Não só se faz a dis-
tinção entre as águas que estão sob a administração do Estado e as que
estão sob administração das autarquias locais, como também se classifi-
cam os domínios das águas pluviais, subterrâneas e de nascente que não
haviam sido anteriormente consideradas. Registe-se, contudo, que as al-
terações apresentadas no referido decreto vêm aumentar o rigor e o de-
talhe da classificação, mas não o domínio propriamente dito em sentido
substantivo, mantendo-se igualmente os critérios de classificação utiliza-
dos anteriormente, assim como a utilidade pública associada à água.19
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19 Por domínio público tem de se entender também os direitos ou conjunto de poderes
que a Administração detém sobre as coisas particulares, nomeadamente as servidões admi-
nistrativas e as restrições de direito público. Não se tratando de coisas públicas, as coisas
particulares sujeitas ao regime de domínio público, porque sobre elas impende uma restrição

08 Bem Comum Cap. 8_Layout 1  5/27/13  8:34 AM  Page 171



João Pato e Pedro Serra

172

A classificação do domínio público hídrico só viria a ter uma nova
revisão substantiva cinquenta e dois anos depois, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 468/71 de 5 de Novembro de 1971. É certo que a revisão
constitucional de 1933 provocou algumas dúvidas «sobre se as correntes
de água não navegáveis nem flutuáveis deixaram de pertencer à categoria
de coisas públicas ou do domínio público como tinham sido classificadas
pelo art. 1.º do Decreto n.º 5787, de 10 de Maio de 1919» (Almeida 1937,
14),20 mas não se pode retirar daqui uma mudança significativa no regime
jurídico das águas. E o mesmo se pode dizer da classificação das águas
públicas e particulares no Código Civil de 1966, que corrige alguns de-
feitos formais, mas não introduz mudanças substantivas. 

As dificuldades decorrentes da sua aplicação prática, contudo, man-
tiveram-se e foram descritas por Pires de Lima no prefácio da obra em
que João Veloso de Almeida faz o comentário à «Lei de Águas» (Almeida
1937), quando nos diz que esta matéria tinha à época, e do ponto de
vista jurídico, inúmeras «dificuldades, provenientes já do conteúdo, mas
avolumadas pela imperfeição técnica e legislativa dos diplomas que a re-
gulam. E depois, embora seja triste verificá-lo, sendo a matéria das águas
uma daquelas que, em muitíssimas comarcas do pais, mais afectam a vida
dos tribunais, é também das que menos têm merecido a atenção dos ho-
mens do foro, magistrados e advogados, não se tendo podido até hoje
criar, ao menos, uma jurisprudência uniforme que supra em alguma me-
dida as deficiências legislativas. Que falem por nós, a esse respeito, os
inúmeros processos que temos visto afectos aos Tribunais Superiores...».

de direito público, o seu proprietário não pode dar-lhes uso sem um título, neste caso uma
autorização, emitido pela entidade competente da administração hidráulica.

20 Diria João Veloso de Almeida acerca do assunto: «A Procuradoria Geral da República,
ouvida sobre o caso, emitiu o seu parecer de 23 de Maio de 1934 no sentido de que, à face
do disposto no art. 49.º, n.º 3, da Constituição, tais correntes estão excluídas desse domínio,
deixando de ser bens do Estado. A Revista de Legislação e de Jurisprudência em crítica inteli-
gente à doutrina daquele parecer opinou, e bem, no sentido de que as águas das correntes
não navegáveis nem flutuáveis continuam a pertencer, pelo n.º 8 do citado art. 49.º da
Constituição combinado com o n.º 3 do art. 1.º do decreto n.º 5787, de 10 de Maio de
1919, ao domínio público visto que a Constituição na enumeração das cousas, que cons-
tituem esse domínio, excluiu as que por lei ordinária a esse domínio já pertenciam. A ques-
tão foi resolvida pelo art. 10.º do Decreto-Lei n.º 24 859, de 7 de Janeiro de 1935, assim re-
digido: «É mantida para todos os efeitos a classificação de águas públicas e particulares
estabelecida no decreto com força de lei n.º 5787, de 10 de Maio de 1919.» Mesmo que, à
face da Constituição, as águas das correntes não navegáveis nem flutuáveis estivessem ex-
cluídas do domínio público por não terem sido expressamente nela incluídas, é óbvio que,
à face do n.º 8 do seu art. 48.º e do citado Decreto-Lei n.º 24 859, nesse domínio estão
hoje incluídas e não pode duvidar-se da constitucionalidade deste decreto-lei que, pela
razão exposta, nenhum preceito da Constituição violou» (Almeida 1937, 15).
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E o conceituado jurista vai ainda mais longe: «A intervenção dos serviços
hidráulicos na fixação do regime das águas não merece também excessi-
vos louvores. Dirigidos esses serviços por engenheiros e executados, quan-
tas vezes, por homens incultos, sem uma intervenção directa de juristas,
vão construindo mal e aplicando pior as suas doutrinas, embaraçando
situações claras, criando dificuldades onde elas não existem, intervindo,
não raras vezes, para dirimir meros conflitos particulares, e arrogando-se
atribuições que só aos tribunais pertencem. Que falem ainda por nós os
arquivos do Ministério das Obras Públicas...» (idem).

Pires de Lima, tendo leccionado a matéria do direito das águas na
Universidade de Coimbra, afirmava que o problema, do ponto de vista
jurídico, não derivava da dificuldade dos assuntos, mas sim, e sobretudo,
de «uma lei imperfeitíssima sob o ponto de vista técnico» que não é com-
pensada por «um estudo exaustivo da matéria em toda a sua complexi-
dade, trabalho que carece de ser feito por especialistas que se tenham de-
dicado largo tempo a esse estudo». E conclui, num tom claramente
crítico: «infelizmente, nada se tem feito de 1919 para cá». Posição que
confirma mais tarde quando, em 1942, nos diz relativamente ao decreto
de 1892 e à lei de 1919 o seguinte: «Il faut reconnaître que les deux dé-
crets susdits, n’ont guère produit des avantages comparables aux hautes
fins qu’ils se proposaient. La situation dex eaux publiques est en pratique
restée la même, et l’État n’a même pas tenté d’exécuter les nombreuses
dispositions qui auraient pu avoir une heureuse répercussion dans l’agri-
culture du pays» (Pires de Lima 1942, 12). 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 468/71, que pretendia actualizar
e unificar o regime jurídico dos terrenos incluídos no domínio público
hídrico, afirmava-se no respectivo preâmbulo a importância de «proceder
a tal revisão pois o direito aplicável a uma matéria tão vasta e complexa
como esta encontrava-se muito antiquado e muito disperso, não satisfa-
zendo por isso as necessidades actuais», o que não deixa de ser significa-
tivo face aos preâmbulos da legislação antecedente: em 52 anos de acti-
vidade legislativa nunca terá sido dada a atenção necessária à resolução
do problema. Muito antiquado, dizia-se, porque grande parte das dispo-
sições até agora vigentes datavam de 1892. E muito disperso, porque o
regime aplicável aos terrenos do domínio público hídrico «constituía,
nos últimos tempos, uma autêntica manta de retalhos». Em qualquer dos
casos, o Decreto-Lei n.º 468/71 era ele próprio muito limitado nas trans-
formações apresentadas, uma vez que se referia ao domínio público hí-
drico do continente e das ilhas adjacentes, mas não ao regime das águas
públicas que o compunham, apenas ao regime dos terrenos públicos co-
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nexos com tais águas, ou seja, os leitos, margens e zonas adjacentes, li-
mitando-se no seu propósito à resolução de uma parte do problema. 

Não deixou por isso de ser considerado um passo importante na cla-
rificação e sistematização da matéria regulada, surgindo associado, não só
à necessidade de sistematizar o regime em vigor «que constituía um que-
bra-cabeças para quem tivesse de o aplicar», mas também porque «eram
as próprias necessidades da vida moderna que já se não compadeciam
com a rigidez de alguns princípios [...], nem com a injustiça de certas si-
tuações [...], nem com a carência de dispositivos de intervenção (que im-
pedia o controlo pelo Estado da utilização de terrenos exteriores às mar-
gens mas susceptíveis de serem gravemente afectados pelo avanço das
águas do mar ou pelas cheias dos rios» (Amaral e Fernandes 1978, 42).

Pretendia-se assim, para além da clarificação e sistematização a que
não correspondia um sistema jurídico «antiquado» e «disperso», assegurar
que na «intervenção dos serviços hidráulicos no planeamento urbanístico
ou no licenciamento da edificação» pudessem ser tomados em conta «os
perigos emergentes da proximidade das águas e da probabilidade da sua
acção devastadora», diz-nos o preâmbulo da lei.

Para além «do mérito de arrumar e esclarecer» (Amaral e Fernandes
1978, 45), o Decreto-Lei n.º 468/71 apresenta «outra faceta do maior in-
teresse, que se traduz no grande número de conceitos, princípios e normas
inovadoras que contém» e que contribui decisivamente para a resolução
do problema que já Guilherme Moreira havia identificado cinquenta anos
atrás, quando se referia à necessidade de harmonizar e consolidar o sentido
das expressões utilizadas, definindo-lhes o conteúdo preciso: «um dos as-
pectos mais curiosos da matéria relacionada com o domínio público hí-
drico, que o Decreto-Lei n.º 468/71 veio regular, é o do profundo desa-
cordo em que, na doutrina como na jurisprudência, se tem vivido não só
relativamente ao significado de certas palavras mas também quanto ao al-
cance de cada um dos diplomas legais e regulamentares que, há mais de
um século, têm sido publicados a este respeito» (Amaral e Fernandes 1978,
46), com prejuízo não só da capacidade de actuação do Estado, mas tam-
bém dos interesses dos particulares. Por estas razões, e porque foi o único
diploma a rever esta matéria entre a 1919 e 1971, o referido decreto-lei re-
presentou, nas palavras de um dos seus autores, «um passo importante na
clarificação e estabilização jurídica da matéria contemplada e cuja com-
plexidade teórica é tão grande como o seu interesse prático» (idem, 50).21

21 O Decreto-Lei n.º 468/71 encontra-se por realizar: quarenta anos depois da sua
aprovação ainda não se encontra concluída a delimitação dos leitos e margens dominiais,
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No entanto, e no que diz respeito às águas propriamente ditas, man-
tinha-se a classificação originária do Decreto n.º 5787, de 10 de Maio de
1919 na sua generalidade, com todas as suas particularidades e limitações,
acrescidas das que se foram acumulando ao longo de oitenta e seis anos
de história de políticas públicas da água e de utilizações dos recursos hí-
dricos em Portugal. Isto porque foi necessário chegar ao ano de 2005
para que a Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro procedesse a uma revisão
da legislação que define o domínio público hídrico.22

Tentativas de reforma do quadro jurídico 
da água

Profundamente associado ao paradigma hidráulico que moldou as
políticas públicas da água em Portugal desde finais do século XIX até à
década de 1980, e assente no pressuposto do domínio do Estado sobre
os recursos hídricos nacionais como condição à definição discricionária
de políticas públicas, o quadro jurídico das águas em Portugal parece ter
ficado sempre aquém dos seus propósitos. Ora porque se foram estabe-
lecendo objectivos para os quais não eram disponibilizados os necessários
meios de concretização, ora porque a legislação que foi sendo publicada
apresentava deficiências e incoerências técnicas e conceptuais que torna-
vam praticamente impossível a sua aplicação. Para além disso, e com par-
ticular intensidade a partir da década de 1940, as diversas tentativas de
introduzir medidas de protecção ambiental das águas, consubstanciadas
em tantas outras comissões e grupos de trabalho dedicados à revisão da
legislação hídrica até à década de 1980, não chegaram a ser reconhecidas
no texto da lei. 

Num primeiro momento, a necessidade de criar condições ao exercí-
cio do domínio do Estado sobre as águas materializou-se numa sucessão
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questão particularmente sensível no que diz respeito às margens da costa marítima; man-
tém-se em actividade a respectiva comissão de delimitação (das parcelas privadas cujos
proprietários o reclamem, cabendo-lhes fazer prova) de parcelas sobre as quais impendem
servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

22 O Decreto-Lei n.º 468/71 veio a sofrer várias alterações, nomeadamente no segui-
mento das trágicas inundações de 1968 na região de Lisboa, quando foi definida uma
zona ameaçada pelas cheias sobre a qual impendem limitações de vária ordem à cons-
trução e outras formas de ocupação, e mais recentemente pela Lei n.º 16/2003, de 4 de
Junho, quando a Assembleia da República fez sua uma proposta oriunda da Região Au-
tónoma da Madeira no sentido de admitir como de propriedade privada «os terrenos tra-
dicionalmente ocupados junto à crista de arribas alcantiladas», entre outras alterações.
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de tentativas de articular a legislação que delimitava o domínio público
hídrico com o desenho institucional que deveria garantir a a sua imple-
mentação: por um lado, procurando-se enunciar e clarificar os critérios
de distinção entre o domínio público hídrico e o domínio privado das
águas; por outro, procurando-se adequar o quadro institucional de refe-
rência da administração pública das águas, e suas respectivas atribuições,
à necessidade de aplicação desses critérios à escala de todo o território
hídrico nacional. Publicar-se-iam assim diversos diplomas que, entre 1884
e 1919, não só não conseguiram superar as dificuldades colocadas pelos
critérios originários do direito romano quando se tratava de garantir uma
cartografia exaustiva do domínio público hídrico, como foram confron-
tados com as limitações financeiras e de recursos humanos inerentes à
realidade do país na transição do século XIX para o século XX.

A publicação da «Lei de Águas» em 1919 veio fechar um ciclo de apro-
ximadamente 35 anos de tentativas de revisão ao fim do qual parece as-
sumir-se que o propósito de cartografia exaustiva do domínio público
hídrico, e com ele o pressuposto inicial de domínio do Estado sobre as
águas, não era exequível com os critérios jurídicos adoptados e com os
recursos disponíveis, passando esse domínio a exercer-se caso a caso: sem-
pre que se colocassem hipóteses de utilização do domínio público hí-
drico justificadas pelo interesse público ou, em simultâneo, sempre que
fosse necessário reconhecer a titularidade pública ou privada das águas.
Compreendem-se assim as dificuldades e os conflitos inerentes à admi-
nistração dos recursos hídricos nacionais à escala de todo o território con-
tinental 23 e que, apesar das tentativas de resolução propostas no Decreto-
-Lei n.º 468/71, da reforma das políticas públicas da água operada entre
meados da década de 1980 e meados da década de 1990 ou da revisão
da legislação que regula a titularidade das águas operada em 2005, per-
sistem ainda hoje. Daí que se possa falar do domínio do Estado sobre as
águas como um poder de disposição. 

Já no que diz respeito às tentativas de introduzir disposições de pro-
tecção ambiental no quadro jurídico das águas, as primeiras tentativas
substantivas de revisão observam-se entre a publicação da Lei de Águas
de 1919 e a publicação da Lei de Bases do Ambiente em 1987, todas elas
sem produzirem resultados práticos. A primeira surge em finais da década
de 1940, com a criação de uma comissão que tinha por fim «estudar e
codificar as medidas destinadas a evitar a poluição dos cursos de água do

23 O mesmo se poderá dizer relativamente ao direito privado das águas presente na
codificação civil.
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País» (Veiga da Cunha et al. 1980, 460). Constituída por representantes
de diversas áreas governativas,24 reconheceu «a falta de uma unidade
orientadora da acção a desenvolver pelos organismos que tinham a seu
cargo a defesa das águas públicas e a falta de uma organização adequada
e de meios de acção indispensáveis ao bom desempenho da missão dos
serviços» (idem, 461). Considerava-se à época que a acção a desenvolver
seria de carácter preventivo, e que o problema não assumia ainda dimen-
sões alarmantes, mas que era fundamental acompanhar a moderna ten-
dência legislativa da grande maioria dos países europeus. 

Mais tarde, já em 1959,25 é criada nova comissão para orientar «o es-
tudo, na generalidade, do problema da poluição fluvial e do solo em
todo o território metropolitano» (idem, 462). E embora não fossem utili-
zadas as propostas da comissão, «o seu trabalho contribuiu para um me-
lhor esclarecimento do problema e para um progresso no plano dos prin-
cípios defendidos e das soluções preconizadas» (idem). O que não
impediu a constituição de uma terceira comissão em 1962,26 que tinha
por objectivo reorganizar a Junta Sanitária de Águas, e de outra ainda em
1970,27 que deveria proceder ao estudo das medidas legislativas necessá-
rias à resolução dos problemas da poluição e defesa da qualidade das
águas.

Exclusivamente associado aos problemas da progressiva degradação
da qualidade das águas, o trabalho destas comissões raramente deu frutos.
As tentativas de reforma da legislação não passaram de intenções, e
mesmo os resultados dos estudos efectuados não foram tornados públi-
cos, nem lhes parece ter sido dada a atenção merecida.

É necessário esperar até 1976 para que o espírito reformista ganhe
maior alcance nos seus propósitos, já no contexto da transição democrá-
tica, alterando-se a sua natureza e assumindo-se a necessidade, não só de
resolver os problemas de natureza jurídica, mas também de criar um
novo quadro institucional de referência para a administração dos recursos
hídricos nacionais. Confirmavam-se os problemas que já haviam sido
enunciados no início do século, agora acumulados ao longo de décadas
de práticas políticas e administrativas, assim como de produção legislativa

24 «Era constituída por representantes das Direcções-Gerais de Saúde, de Minas e Ser-
viços Geológicos, dos Serviços Industriais, dos Serviços Agrícolas, dos Serviços Florestais
e Aquícolas, dos Serviços de Urbanização e dos Serviços Hidráulicos» (Veiga da Cunha
et al. 1980, 460). 

25 Portaria n.º 17 210 de 8 de Junho de 1959.
26 Ver Veiga da Cunha et al. (1980).
27 Portaria de 27 de Abril de 1970.
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avulsa. Através de Despacho,28 o então secretário de Estado dos Recursos
Hídricos e Saneamento Básico determinava a criação de uma Comissão
de Revisão da Legislação da Água (CRLA) que, tendo em consideração
que «a legislação portuguesa referente à posse e uso das águas está desac-
tualizada; a legislação sobre poluição não está de acordo com as normas
internacionais; ser oportuna a revisão de toda a legislação referente ao
regime de águas por virtude de se encontrar em estudo o novo Código
Civil», deveria apresentar os estudos necessários a uma reforma profunda
do quadro jurídico das águas até 30 de Junho de 1977, ou seja, no espaço
de nove meses. 

A CRLA, constituída por três engenheiros e um jurista, apresentaria
os resultados dos seus trabalhos três anos mais tarde, propondo a inte-
gração num único diploma das duas categorias de águas públicas e pri-
vadas que deveria conduzir à criação de um «Código da Água» 29 e onde
se definiriam, não só uma política de gestão dos recursos hídricos nacio-
nais, mas também se procederia à revisão da legislação relativa à titulari-
dade do domínio hídrico: «preconiza-se, deste modo, que a elaboração
de uma lei de águas seja precedida da definição de uma política hídrica
com a adopção de princípios fundamentais, entendendo-se que a lei de
águas deve ser a tradução de uma política geral, a sua forma de expressão»
(Tavarela Lobo 1985, 10). 

Daí que fossem fundamentais os contactos e os trabalhos preparató-
rios conjuntos com a Comissão de Revisão do Código Civil, tendo em
vista a «ligação jurídica» de ambos os processos de revisão, ainda para
mais tendo em conta os princípios definidos na Lei Fundamental que,
como é sabido, apresentava uma mudança substancial dos fundamentos
de organização económico-social em Portugal, materializando a tendên-
cia política que se seguiu à revolução de 1974: «A organização econó-
mico-social da República Portuguesa assenta no desenvolvimento das re-
lações de produção socialistas, mediante a apropriação colectiva dos
principais meios de produção e solos, bem como dos recursos naturais,
e o exercício do poder democrático das classes trabalhadoras.»30

28 Despacho de 1 de Outubro de 1976.
29 Passaria a deixar de estar regulada no Código Civil qualquer matéria de águas. Esta

ideia será certamente considerada bizarra do ponto de vista jurídico, uma vez que ignora
a natureza distinta dos direitos público e privado e seus respectivos institutos: não será
alheia ao facto de ter sido idealizada por uma comissão composta essencialmente por
engenheiros, e não vingou apesar de persistirem ainda hoje alguns apologistas da sua con-
cretização. 

30 Artigo 80.º da Constituição da República Portuguesa de 1976.
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Esta integração não se iria concretizar, contudo, uma vez que se assu-
miu na revisão do Código Civil de 1977 que relativamente aos preceitos
constitucionais referidos «era cedo para tentar uma definição daqueles
novos institutos antes que resultem clarificados pela própria experiência
vivida e por legislação especial que vá concretizando o seu conteúdo».31

Consequentemente, prosseguiriam os trabalhos preparatórios de elabo-
ração do Código da Água, aguardando-se uma reforma conjunta do Có-
digo Civil e da legislação hídrica que, contudo, nunca viria a acontecer.

Se a definição de uma política de gestão dos recursos hídricos nacio-
nais desenhada com base no espírito do artigo 80.º da Constituição da
República Portuguesa encontrou os obstáculos referidos, já a proposta
de revisão da legislação que definia a titularidade do domínio hídrico
não apresentava grandes desafios de natureza política, nem propunha al-
terações significativas na classificação das águas, para além da integração,
num só «Código da Água», das águas públicas e das águas particulares
até então reguladas no Código Civil. Sucede porém que os resultados
do trabalho da CRLA relativos à titularidade do domínio hídrico não
foram aproveitados para uma revisão da legislação do domínio hídrico. 

Em 1984 é criada nova Comissão para o Estudo das Formas Institu-
cionais da Gestão da Água, sob dependência do secretário de Estado do
Planeamento, cabendo-lhe a missão de inventariar a legislação portuguesa
sobre recursos hídricos, proceder ao estudo comparado dos modelos ins-
titucionais e da legislação vigente sobre recursos hídricos nos países da
Comunidade Económica Europeia e submeter, no prazo de seis meses,
um projecto de diploma relativo à gestão dos recursos hídricos nacio-
nais.32 Considerando que «a avaliação dos recursos hídricos de superfície
e subterrâneos disponíveis a nível nacional tem sido dificultada pela ac-
tual estrutura administrativa portuguesa, geradora de conflitos de com-
petência, o que tem levado à dispersão de esforços e à descoordenação
de iniciativas e investimentos», e assumindo que era fundamental «dotar
o País de instrumentos jurídicos necessários à sua gestão global, de forma
a alcançar, a médio e longo prazos, o autofinanciamento dos respectivos
investimentos», determinava o Conselho de Ministros que o diploma a
ser criado deveria assumir o âmbito do território nacional, definir o esta-
tuto dos organismos existentes ou a criar e os regimes de propriedade e
de utilização dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos, bem

31 Decreto-Lei. n.º 469/77 de 25 de Novembro de 1977.
32 Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/84 de 5 de Abril de 1984 (publicada

em D. R. a 28 de Abril).
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como de rejeição de efluentes. No entanto, e como nas anteriores comis-
sões e grupos de trabalho, os seus resultados práticos não chegariam ao
texto da lei. 

A sucessão de grupos de trabalho e comissões de estudo dedicadas à
revisão do quadro jurídico da titularidade do domínio público hídrico
em Portugal terá tido algum impacto do ponto de vista da tomada de
consciência da necessidade de introduzir medidas de protecção ambiental
das águas, apesar de não ter produzido efeitos substantivos no que res-
peita à revisão da legislação em vigor e dos critérios de distinção entre o
domínio público hídrico e o domínio privado das águas. De facto, é ape-
nas com entrada definitiva das políticas públicas de ambiente em Portugal
através da publicação da Lei de Bases do Ambiente em 1987 e com a
criação do Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais em 1990
que se dá início a um processo de transição do paradigma hidráulico que
vinha orientando as políticas públicas da água desde finais do século XIX

para um novo paradigma ambiental. 

Do direito às políticas públicas

O pressuposto de que a grande maioria das águas deve ser excluída
do comércio jurídico privado tem a sua origem, como observámos, no
direito romano. No entanto, já aí se previam formas jurídicas que per-
mitiam contornar este princípio em nome de distintas interpretações po-
líticas do interesse público: em Portugal, de meados do século XIX até
hoje, essas figuras jurídicas foram sendo utilizadas com regularidade sem
que fosse questionada a propriedade pública das águas.33

Na prática, a legislação que define e regula as possibilidades de utili-
zação privativas do domínio público hídrico permitiu a adopção de dis-
tintas configurações de políticas públicas desenhadas com o intuito de
promover o seu aproveitamento económico, ao mesmo tempo que se
assumiu um paradigma de administração dos recursos hídricos assente
na bacia hidrográfica (e no continuum hidrológico) como sua unidade
fundamental de gestão, logo em 1884. Se as primeiras se consubstancia-
ram em distintos domínios de intervenção – agricultura, produção de
energia, abastecimento e saneamento de águas, etc. – que permitiram e

33 Nomeadamente no que respeita aos serviços de águas (concessionados a empresas
privadas entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX; a
partir de 1993).
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incentivaram a participação de entidades privadas no aproveitamento
económico das águas ou na tentativa de resolução de problemas sanitá-
rios, a segunda deu origem ao que já designámos por paradigma hidráu-
lico de administração pública das águas que encontra representação clara
em duas expressões tantas vezes repetidas por responsáveis políticos e ad-
ministrativos ao longo de grande parte do século XX: «nem uma gota de
água deve correr para o mar sem ser aproveitada» e «todo o escudo apli-
cado em obras hidráulicas é bem aplicado». 

Prevalecendo praticamente intacto até ao início da década de 1980,
este paradigma determinou que a actuação do Estado se orientasse para
a implementação de um vasto programa de infra-estruturas hidráulicas
cuja concretização começa a intensificar-se na década de 1930 com dis-
tintos aproveitamentos hidroeléctricos e hidroagrícolas realizados sobre
uma rede hidrográfica em estado natural e circunscritos a algumas das
mais importantes linhas de água do país, com destaque para as bacias do
Douro, do Zêzere e do Cávado, bem como na região do Alentejo. Ao
longo deste período a aposta no aproveitamento económico das águas
sobrepôs-se de forma evidente à protecção e conservação da água e do
ambiente, seja no plano interno, seja do ponto de vista da gestão trans-
fronteiriça dos recursos hídricos através das convenções luso-espanholas
que visaram o aproveitamento do potencial hidroeléctrico dos troços
fronteiriços dos rios internacionais e foram sendo desenvolvidas a partir
de 1912 sempre dentro deste conceito, bem como no que respeita à re-
solução dos problemas sanitários do país e suas implicações do ponto
de vista da saúde pública. 

Na segunda metade da década de 1960 este modelo entra em crise e
começa a ser contestado por vários profissionais do sector, com destaque
para os autores de uma publicação com grande impacto que marcou pro-
fundamente a transição do antigo regime para o novo regime democrá-
tico (Veiga da Cunha et al. 1974). Se os benefícios dos investimentos rea-
lizados até então superavam largamente os seus custos financeiros,
produzindo benefícios indirectos de criação de emprego, de industriali-
zação, de produção de energia ou de produção agrícola, foi prevalecendo
a ideia de que não seria necessário desenvolver qualquer tipo de avaliação
económica e financeira destes projectos. No entanto, aquilo que com al-
guma dose de indulgência se pode admitir que tenha sido verdade du-
rante a primeira metade do século XX deixou claramente de o ser a partir
da década de 1960. 

Do ponto de vista económico os custos e benefícios marginais dos
investimentos começam a equilibrar-se a partir da década de 1980, tor-
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nando-se evidente a necessidade de proceder à sua avaliação económica
e à introdução da componente ambiental nesse processo, uma vez reco-
nhecidas as externalidades negativas da utilização das águas relativamente
ao seu estado de qualidade e à consequente degradação dos ecossistemas.
Revelando-se insustentável, o modelo de desenvolvimento até então pre-
valecente passa também a ser questionado pelas instituições financeiras
internacionais a quem o Estado português começou a recorrer para ga-
rantir o financiamento de projectos hidráulicos.34

Em simultâneo, tornava-se cada vez mais evidente o enorme atraso
do país na resolução dos problemas sanitários decorrentes dos baixos
níveis de atendimento da população com sistemas de abastecimento e
saneamento de águas e da incapacidade de regular a qualidade da água
para consumo humano, atraso esse que surge como consequência de
décadas de políticas orientadas para o aproveitamento económico das
águas, mas não para a resolução dos problemas sanitários da população
do país que causaram a morte ou a doença a muitos milhares de por-
tugueses, sobretudo ao longo da primeira metade do século XX (Pato
2011). 

É neste contexto que a discussão iniciada em finais da década de 1960
ganha forma através de uma proposta de revisão do paradigma de polí-
ticas públicas da água e do seu quadro institucional de referência, bem
como da necessidade de reforçar a intervenção do Estado na resolução
dos problemas sanitários, que até então prevalecera como responsabili-
dade exclusiva das autarquias.35 Fundamentando-se no conceito de «pla-
neamento e gestão integrada», enunciado pela primeira vez em 1974
(Veiga da Cunha et al. 1974) e revisto em 1980 (Veiga da Cunha et al. 1980),
destacava-se aí a necessidade de instituir a função de regulação ambiental
da utilização das águas, para além das tradicionais políticas de fomento
hidráulico que vinham sendo desenvolvidas no âmbito da actuação da
Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos (DGRAH)
e das suas cinco unidades descentralizadas, as direcções hidráulicas do
Douro, do Mondego, do Tejo, do Guadiana e do Sul.36

Aparentemente, a solução adoptada em Espanha com a criação de
Confederações Hidrográficas terá servido de inspiração. No entanto, es-
taria em causa uma mudança mais profunda de paradigma, que fazia opor

34 Banco Mundial, Banco Europeu de Investimento, entre outros. 
35 E que já tivemos ocasião de analisar em Pato (2011).
36 Para uma reconstituição exaustiva da orgânica da administração pública das águas

em Portugal desde 1884 até 2009, ver Pato (2008). 
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os «velhos hidráulicos»37 da prestigiada DGRAH a uma nova geração de
engenheiros, maioritariamente oriundos do núcleo de Hidráulica do La-
boratório Nacional de Engenharia Civil,38 que afirmava a necessidade de
iniciar um processo de mudança que iria começar a concretizar-se a partir
de 1986 com a criação da Secretaria de Estado do Ambiente, com a ex-
tinção da DGRAH e subsequente criação da Direcção-Geral dos Recursos
Naturais e com a publicação da Lei de Bases do Ambiente (LBA). 

A reforma anunciada pela LBA era profunda e trazia implicações sig-
nificativas na gestão dos recursos hídricos, que deveria passar a ser de-
senvolvida pelo lado da procura – o Estado regulador ambiental que se
responsabiliza pelos actos autorizativos ambientais, pela protecção dos
meios hídricos e pela monitorização – em alternativa à gestão pelo lado
da oferta que representava a continuidade do paradigma hidráulico – o
Estado promotor de obras hidráulicas, de fomento hidroagrícola e de re-
gularização hidráulica. 

No seguimento da Lei de Bases do Ambiente, o Decreto-Lei n.º 70/90
de 2 Março preconizava a criação de um novo quadro institucional de
referência assente na articulação entre um Instituto da Água e unidades
desconcentradas de administração regional, as administrações de recursos
hídricos, precursoras das administrações de região hidrográfica. Quase
em simultâneo publicava-se ainda o Decreto-Lei n.º 74/90 de 7 de Março,
que transpôs para o direito interno as directivas comunitárias sobre qua-
lidade das águas pondo termo ao vazio legislativo que se observava nesta
matéria.39

As ideias velhas, contudo, são resilientes e não morrem de uma vez,
e as políticas têm a sua inércia. Assim, enquanto esta reforma dava os
primeiros passos, a recém-criada Direcção-Geral dos Recursos Naturais
iniciou um conjunto significativo de obras hidráulicas, muitas das quais
se prolongam inconclusas até hoje: a regulação do Mondego e o plano
de rega associado; os aproveitamentos hidroagrícolas da Cova da Beira,
de Macedo de Cavaleiros, de Odelouca-Funcho, de Odeleite-Beliche e,
sobretudo, o aproveitamento hidroagrícola de Alqueva. Para além disso,
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37 Amaro da Costa, Palma Carlos, Rui Sanches, Faria Ferreira entre outros, uns asso-
ciados à DGRAH, outros sendo sócios de algumas das mais prestigiadas empresas priva-
das de consultoria e projecto hidráulico responsáveis pelo desenho e implementação de
obras de fomento hidráulico. 

38 Onde despontavam engenheiros como Luís Veiga da Cunha, Mário Lino, Jaime
Melo Baptista, entre outros.

39 Esta transposição foi feita de forma muito imperfeita, o que obrigou à publicação,
já 1998, do Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto.
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os principais protagonistas da LBA viriam a ser afastados pelo então mi-
nistro do Planeamento e da Administração do Território, Valente de Oli-
veira, que deixaria por regulamentar o Decreto-Lei n.º 70/90 adoptando-
-se um modelo institucional alternativo assente nas Direcções Regionais
de Ambiente e Recursos Naturais (DRARN) como organismos de gestão
desconcentrada do ambiente (recursos hídricos, qualidade do ar e dos
solos, excepto conservação da natureza), em detrimento das administra-
ções de região hidrográfica.  

Pouco mais tarde, a autonomização do Ministério do Ambiente e dos
Recursos Naturais no âmbito do XII Governo Constitucional e a publi-
cação subsequente de três diplomas que afirmavam os novos pressupos-
tos de uma visão ambiental de políticas públicas da água em Portugal 40

contribuíram para dar novo ímpeto a uma reforma institucional que se
afirmava essencial, mas que tardou em consolidar-se num modelo estável
até hoje. O primeiro desses diplomas regulou o processo de planeamento
de recursos hídricos que ficaria a cargo do INAG (Instituto da Água) no
caso das bacias internacionais e das DRARN no caso das bacias nacio-
nais, menos importantes. A elaboração de um Plano Nacional da Água,
igualmente a cargo do INAG, deveria garantir a sua integração e a pre-
paração de uma visão de conjunto acerca da gestão e do planeamento
dos recursos hídricos nacionais. O segundo desses diplomas apresentava
o regime jurídico do licenciamento das utilizações do domínio hídrico,
enquanto o terceiro definia o regime económico financeiro associado a
essas utilizações. 

Se estes diplomas vieram introduzir a primeira grande reforma deste
domínio de governação nacional, nomeadamente com a afirmação dos
princípios do utilizador-pagador e do poluidor- pagador, a tensão entre
o «velho» e o «novo» paradigma manteve-se e encontrou reflexo na difícil
articulação entre a componente governativa das «obras públicas» e a com-
ponente governativa do «ambiente». Se a primeira representa um século
de história, a segunda continuou a ser entendida, em larga medida, como
uma imposição de Bruxelas. Para além disso, a instabilidade política ob-
servada ao longo deste período no que respeita à governação ambiental
– entre 1987 e 2005 a pasta do Ambiente conheceu onze ministros dis-
tintos – terá contribuído para dificultar a consolidação de uma visão coe-
rente das políticas ambientais em Portugal. Bastará referir, a título de
exemplo, que o Instituto da Água foi criado em 1991 mas a sua lei orgâ-

40 Decreto-Lei n.º 45/94 de 22 de Fevereiro; Decreto-Lei n.º 46/94 de 22 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 47/94 de 22 de Fevereiro.
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nica só foi publicada em 1993, e que a criação de administrações de re-
cursos hídricos como unidades regionais desconcentradas do INAG
foram previstas em 1990 mas só foram efectivamente criadas em 2005,
entrando em funcionamento em 2008, tendo sido anunciada a sua ex-
tinção já em 2011. 

Os avanços e recuos observados na implementação destes pressupos-
tos e na estabilização de um quadro institucional de referência mantive-
ram-se, compreendendo-se que nova imposição de Bruxelas, agora en-
quadrada pela Directiva-Quadro da Água publicada em 2000, implicasse
nova revisão dos pressupostos e quadro institucional de referência das
políticas públicas da água em Portugal. Desencadeou-se assim em 2000
novo processo de revisão da legislação hídrica através da nomeação de
novas comissões ou grupos de trabalho41 cujos resultados iriam culminar
na publicação da Lei da Água e da lei que define a titularidade dos recur-
sos hídricos.42

A Lei da Água instituiu um novo quadro institucional assente em dois
níveis de administração – central e regional – cuja articulação viria a ser
garantida pelo respectivo ministro de tutela: o INAG viu reforçadas as
suas atribuições como autoridade nacional da água, mas não teria a pos-
sibilidade de coordenar a actuação das Administrações de Região Hidro-
gráfica que deveriam implementar os propósitos essenciais das políticas
públicas da água à escala regional. Daí que se tenha observado um certo
grau de afastamento entre ambos os níveis de governação com implica-
ções negativas do ponto de vista da prossecução de responsabilidades
partilhadas. Por seu lado, a Lei de Titularidade dos Recursos Hídricos
procurou integrar a legislação dispersa acerca desta matéria sem que, con-
tudo, tenha introduzido alterações substantivas relativamente aos pro-
blemas que se vinham sentindo desde finais do século XIX sempre que se
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41 Uma primeira, criada por despacho do ministro do Ambiente em Junho de 2000,
propunha-se proceder à reforma legal e institucional do sector das águas. Dois anos pas-
sados, novo despacho de 30 de Setembro de 2002 reorienta e modifica a composição do
referido Grupo de Trabalho no sentido de elaborar um Projecto de Proposta de Lei Qua-
dro da Água. Um ano depois, a 13 de Março de 2003, é criada a Task Force para os recursos
hídricos nacionais. Para além destas três comissões, saliente-se ainda um trabalho que, a
pedido do Instituto da Água, seria realizado por um grupo de juristas coordenado pelo
Prof. Dr. Rui Medeiros e tinha por objectivo «encontrar uma estrutura sistémica que per-
mitisse transpor a Directiva Quadro da Água para o direito interno e [...], simultanea-
mente, possibilitasse consolidar e integrar os diplomas fundamentais do actual direito de
protecção da água».

42 Respectivamente, Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro e Lei n.º 54/2005 de 15 de
Novembro.
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tratava de distinguir águas públicas e particulares: impedindo o reconhe-
cimento cartográfico exaustivo do domínio do Estado sobre as águas, os
critérios prevalecentes desde o direito romano ficaram intactos e conti-
nuam hoje a originar conflitos de natureza judicial acerca da titularidade
pública ou privada do domínio público hídrico e suas respectivas possi-
bilidades de utilização. 

Apesar destes problemas, a revisão, clarificação e consolidação dos
princípios fundamentais que devem orientar as políticas públicas da água
e sua articulação institucional contribuiu para um aumento de coerência
e para um salto qualitativo importante neste domínio de governação na-
cional. Contudo, se a sua avaliação através de uma análise fundamentada
de políticas públicas poderia ser considerada precoce, quis o XIX Go-
verno Constitucional promover nova reforma, mais ou menos justificada
pela situação financeira do país e que, apesar de ainda não ser conhecida
na sua totalidade, vem desestruturar o modelo desenhado em 2005 e em
implementação desde 2008, apresentando uma nova configuração insti-
tucional de referência. 
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Capítulo 9

Os bens ambientais 
como bens colectivos 

Introdução ao conceito de bem ambiental: 
uma opção restritiva

O conceito de bem ambiental não é isento de equívocos. Por um lado,
porque a Lei de Bases do Ambiente (LBA) – Lei 11/87, de 7 de Abril – abre
as portas a uma dualidade, em nossa opinião incorrecta e prejudicial, que
se traduz na qualificação de bens ambientais naturais e humanos (cf. os
artigos 6.º e 17.º). Por outro lado, na medida em que o bem ambiental
enquanto elemento do meio natural fruível pela comunidade tem, na
maior parte das vezes, um valor económico que lhe acresce a natureza
de recurso. Vejamos, em primeiro lugar, como deverá entender-se o po-
sicionamento da LBA relativamente à categoria de bens ambientais, na-
turais e humanos.

A opção do legislador de 1987 baseia-se claramente numa visão an-
tropocêntrica e ampla do conceito de ambiente. Basta atentar na (in)de-
finição de ambiente constante do artigo 5.º/2/a) da LBA para pressentir-
mos a dificuldade de abordar uma noção que, por força de comodismos
linguísticos e opções filosóficas, foi durante séculos olhada como contexto
e não como objecto. Para o direito, o ambiente deve apresentar-se como
uma realidade nova, distinta de áreas jurídicas preexistentes, mais distantes
– como a dos direitos de personalidade –, ou mais interpenetrantes – como
a do direito do urbanismo ou do património cultural. Todavia, a novi-
dade da matéria, aliada a concepções culturais enraizadas, que tendem a
ver os elementos da natureza como bens à disposição da Humanidade,
encaminhou o legislador para uma noção demasiado ampla, que peca
pela confusão – que atinge o seu auge na qualificação da poluição como
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bem ambiental (humano)... – e pela inoperatividade na delimitação de
um objecto politicamente identificável ( Amado Gomes 2008, 7 e segs.).

A noção de bem ambiental que deve ter-se em conta para este texto
é a de bem ambiental natural, que a LBA elenca no artigo 6.º: ar, luz,
água, solo (vivo e subsolo), flora e fauna. São estes os bens sobre que vai
incidir a nossa análise, no intuito de descortinar a natureza do vínculo
que se estabelece entre a comunidade e estas realidades. Não pode aqui,
aliás, deixar de lamentar-se a opção legislativa recente de subtrair à pos-
sibilidade de qualificação como dano ecológico os danos ao ar, ao solo
e ao subsolo, no Decreto-Lei (DL) n.º 147/2008, de 29 de Julho (cf. o ar-
tigo 11.º/e) deste diploma), como que degradando estes elementos em
bens ambientais «de segunda». Em nossa opinião, esta leitura deve cor-
rigir-se por apelo, precisamente, à LBA e à sua natureza jurídica paramé-
trica, forçando a aplicação do regime do DL n.º 147/2008 a todos os bens
ambientais naturais enunciados na LBA.

Os componentes ambientais humanos não entram nesta análise, pois
não fazem parte do conceito de ambiente que consideramos operativo e
justificativo de uma disciplina jurídica autónoma. O n.º 3 do artigo 17.º
da LBA refere a paisagem, o património natural e construído e a poluição
como bens ambientais humanos integrantes do conceito de ambiente;
todavia, a paisagem não é ambiente, é o reflexo do ambiente nos olhos
do observador humano – é estética, não ontologia; o património natural
reconduz-se à flora e à fauna, e o humano pertence à disciplina do Direito
do Património Cultural, constituindo uma intervenção sobre a natureza;
a poluição, enfim, é o factor a erradicar, constituindo uma ameaça à in-
tegridade dos bens ambientais...

Cumpre rematar este ponto introdutório com a referência seminal
constante do artigo 66.º da Constituição da República Portuguesa (CRP).
É esta disposição, em estreita associação ao artigo 9.º/e da mesma Lei
Fundamental, que transforma um conjunto de elementos naturais de uso
livre em bens cuja integridade cabe ao Estado, primacialmente, mas tam-
bém a todas as entidades públicas e privadas, preservar e promover. 
O «despertar ecológico» (Kiss 1994, 147 e segs.) de que a Constituição
de 1976 fez eco justifica a atribuição de densidade jurídica a realidades
que até então eram de aproveitamento indiscriminado, pelos seus titula-
res, em particular, e pela comunidade, em geral (quando sujeitos a um
sistema de livre acesso).

Carla Amado Gomes
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Os bens ambientais como bens de fruição 
colectiva

A qualificação jurídica dos bens naturais impõe, antes de mais, o des-
dobramento, em abstracto, dos tipos de utilidades que proporcionam.
Assim, de um lado temos a viabilidade de aproveitamento, económico
ou de lazer, de um bem natural; de outro lado, a susceptibilidade de uso
das suas qualidades imateriais. A primeira hipótese possibilita a indivi-
dualização de uma utilidade, pecuniária ou de outra natureza: por exem-
plo, venda de mel produzido em cortiços de uma quinta; prática de mon-
tanhismo. A segunda hipótese dilui as faculdades de aproveitamento das
qualidades do bem por um conjunto mais ou menos indeterminável de
pessoas, tornando impossível a fixação da medida de uso individual: ar
que se respira, luz que sobre cada um incide ou, mais difuso ainda, o
efeito do (sobre)aquecimento da atmosfera sobre as condições de vida
de cada ser humano.1

O artigo 52.º/3a da CRP identifica o ambiente como uma realidade
susceptível de gerar interesses múltiplos em torno da sua preservação. 
A qualificação dos bens ambientais como bens colectivos é uma tentativa
de explicar juridicamente a possibilidade de aproveitamento das quali-
dades imateriais daqueles bens. Refira-se, num breve parênteses, que o
artigo 381.º do Código Civil de 1867 desenhava (Kiss 1994, 147 e segs.)
a figura das «coisas comuns», caracterizando-as como «as coisas naturais
ou artificiais, não individualmente apropriadas, das quais só é permitido
tirar proveito aos indivíduos compreendidos em certa circunscrição ad-
ministrativa ou que fazem parte de certa corporação pública».

O actual Código Civil não faz qualquer alusão a esta categoria ou se-
melhante (cf. os artigos 203.º e segs.) — e tão-pouco a LBA. Assim, o es-
forço construtivo que se segue pretende ser uma tentativa de qualificação
da situação jurídica de aproveitamento das utilidades dos bens ambientais
naturais, especialmente no que concerne à sua dimensão imaterial (i). Te-
ceremos ainda breves considerações sobre a natureza jurídica de tal apro-
veitamento, fortemente condicionada pela bidimensionalidade que os
bens naturais revelam (ii).

i) Antes de mais, julgamos ser necessário destrinçar o suporte físico
dos bens ambientais naturais das suas qualidades extrínsecas, no sentido

191

1 Pensamos ser de interpretar neste sentido as palavras de Martin Rémond-Gouilloud,
quando afirma que «l’environnement se superpose aux diverses formes d’appropriation
que connaît notre droit, privé ou public» (1985, 27-28).
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de frisar o carácter desmediatizado do uso que delas é feito. Na realidade,
as qualidades de um bem ambiental podem ser sentidas directamente 
— a pureza do ar que se respira —, ou indirectamente — a existência dos
oceanos e das florestas tropicais, e o seu contributo para o equilíbrio dos
ecossistemas regionais e planetário —, não deixando, em virtude dessa
dualidade, de haver uso.

Não podemos ocultar que a integração do animal neste esquema ex-
plicativo nos levanta dúvidas. Nos termos dos artigos 6.º/f e 16.º da LBA,
e 1319.º do Código Civil, os animais selvagens integram a fauna e devem
ser considerados bens ambientais naturais. Sublinhe-se que o preceito da
lei civil citado indicia que os animais selvagens integram a categoria de
res nullius; todavia, tal conclusão esmorece perante o segmento final, que
remete a sua «ocupação» para legislação especial. Ora, sem embargo de
a protecção constitucional e legal do ambiente não implicar forçosa-
mente a subtracção de todos os animais selvagens à categoria de coisas
livremente apropriáveis (porque sem dono), a valorização dos recursos
ambientais exige a submissão da sua captura a regras de gestão racional
[cf. o artigo 66.º/2/d da CRP]. Nas palavras de Sérvulo Correia, «aquilo
que era até há algumas décadas fundamentalmente olhado pelo ordena-
mento jurídico como mero objecto da actividade cinegética, passou a ser
encarado como um valor ambiental em si próprio, protegido pela Cons-
tituição e abrangido pelos princípios do Direito do Ambiente em matéria
de protecção da fauna e dos seus habitats. A própria actividade cinegética
deixa de ser encarada apenas como um modo lúdico de esforço despor-
tivo e de ocupação de res nullius para ser enquadrada sob regras de explo-
ração ordenada de recursos naturais inspiradas pelos princípios da sus-
tentabilidade e da conservação da diversidade biológica e genética».2

Mais difícil, em contrapartida, é sustentar a dimensão imaterial de um
animal de companhia, no que concerne à possibilidade da fruição das
suas qualidades pela colectividade, bem como ao seu contributo para o
equilíbrio do ecossistema. Com efeito, o estatuto do animal doméstico
(de companhia ou de criação) não deve corresponder ao de uma simples
coisa móvel (um «semovente», na formulação de Menezes Cordeiro3 na
plena disponibilidade do seu dono. 

2 Ver Correia (2000, 753-776) e ver também, em sentido idêntico, embora assente em
premissas sensivelmente diversas, o Voto de Vencido da conselheira Maria Fernanda
Palma ao Acórdão do Tribunal Constitucional 866/96.

3 Menezes Cordeiro chama, precisamente, a atenção para a dificuldade de qualificar o
animal como uma simples coisa móvel, num momento histórico em que razões éticas e socio-
culturais aconselham a uma revisão do seu estatuto (Cordeiro 2002, 142, 212, 214-215).
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Apesar de os artigos 205.º/1, 1318.º/1 e 1323.º/1 do Código Civil, ao
equipararem animais a outras coisas móveis, permitirem a integração do
animal no universo das coisas móveis, a reavaliação da relação homem/
animal obriga a rejeitar esta visão linear. Isto na medida em que «o res-
peito pela vida é uma decorrência ética do respeito pelo seu semelhante.
[...] O ser humano sabe que o animal pode sofrer, sabe fazê-lo sofrer;
pode evitar fazê-lo. A sabedoria dá-lhe responsabilidade» (Cordeiro 2002,
214): desde logo, para prever proibições legais de maus-tratos e de aban-
dono4 reveladoras da construção de uma ética de relacionamento entre
o homem e o animal.

Enfim, a natureza jurídica do animal doméstico andará entre um es-
tatuto diferenciado de coisa e um estatuto de bem natural, uma vez que
nem se trata de um objecto inanimado (ao qual quadraria a qualificação
como «coisa»), nem pode ser encarado como um bem natural cujas qua-
lidades são susceptíveis de fruição colectiva (porque fortemente sociali-
zado). Tratar-se-á antes de um bem natural atípico.5

A natureza deve ser vista como um bem imaterial unitário, com várias
componentes — afirma Avanzi. Mas a imaterialidade do todo não obsta à
materialidade das partes. O que importa é conceber a fruição como indepen-
dente da coisa, como um valor que a transcende (Avanzi 1998, 6-7). A ideia
de bens colectivos assenta, desta feita, na vertente imaterial dos bens ambientais,
a qual dispensa o contacto directo com o suporte físico desses bens (ou, pelo
menos, dos que o tiverem) ou, o mesmo é dizer, o vínculo da propriedade.6

Esta cisão entre propriedade e uso não é estranha ao direito. Recorde-
-se que, nos termos do artigo 1305.º do Código Civil, a propriedade com-
preende as faculdades de uso, fruição e disposição, e de acordo com o
artigo 1484.º/1 do mesmo Código, «o direito de uso consiste na facul-

4 Cf. os DL n.º 13/93, de 13 de Abril (que aprova para ratificação a Convenção Eu-
ropeia para a protecção do animais de companhia) e DL n.º 276/01, de 17 de Outubro
(com a redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 315/03, de 17 de Dezembro), o qual regu-
lamenta o primeiro (cf. esp. os artigos 6.º e 7.º), além da Lei 92/95, de 12 de Setembro
(Lei da Protecção dos Animais, com as alterações introduzidas pela Lei 19/2002, de 
31 de Julho) — a qual, lamentavelmente, não foi objecto do necessário desenvolvimento
no sentido de lhe conferir efectividade, nomeadamente no plano das sanções (a estabe-
lecer em lei especial, a que alude o artigo 9.º).

5 Sobre o estatuto jurídico do animal, ver Suzanne Antoine (2003, 2651); António
Pereira da Costa (1998, 17-19, afirmando que os animais são coisas móveis); António
Menezes Cordeiro (2002, 219). Numa perspectiva jusfilosófica, Fernando Araújo (2003,
283 e segs.)

6 Num sentido predominantemente material, de posse. Cf., num paralelo, o elemento
diferenciador essencial entre coisas corpóreas e incorpóreas, identificada por António
Menezes Cordeiro (2002, 107): a posse de que são susceptíveis as primeiras.
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dade de se servir de certa coisa alheia [...]». A utilização dos bens naturais,
na sua dimensão imaterial, reconduz-se à figura do uso colectivo, não da
propriedade nem do usufruto: não é uma propriedade colectiva, em vir-
tude da inapropriabilidade essencial dessas qualidades imateriais; não é
um usufruto, porque as qualidades imateriais de tais bens não são, por
essência,7 susceptíveis de comércio.8

Escusado será dizer que o uso colectivo é uma realidade que fica à
margem da regulação inscrita no Código Civil, na medida em que se lhe
não aplicam, nem as regras relativas à constituição (o uso colectivo das
qualidades imateriais dos bens naturais é essencial à sobrevivência hu-
mana, podendo afirmar-se que a sua existência, independente de qualquer
prescrição normativa, se filia no costume), nem as relativas à extinção (o
limite não é fixado a partir do tempo de vida dos usuários — que se renova
sucessivamente em cada nova geração —, mas antes depende da existência
do próprio bem utilizado). Já para não referir as adaptações óbvias que o
regime sofre, por força da dimensão imaterial dos bens naturais.9

ii) Na sua vertente imaterial, os bens ambientais naturais são usáveis
por todos, sem determinação de parte e prescindindo de título específico
(Irelli 1983, 430) — o que é suficiente para conferir ao uso a natureza de
interesse de facto, mas insuficiente para densificar um direito.10 Por isso são

7 Embora o possam ser, de algum modo, juridicamente. Pense-se no engenhoso es-
quema de comércio de títulos de emissões de gases com efeito de estufa, criado no âmbito
do Protocolo de Quioto e já operacionalizado na União Europeia. Não se trata propria-
mente de transaccionar a qualidade do ar ou a temperatura da Terra, mas estas realidades
surgem como contexto do estabelecimento de um particular sistema de títulos com ca-
rácter patrimonial, que se afirmam como alternativas tendencialmente aliciantes a um
regime de command-and-control.

8 Realce-se, no entanto, que o titular de um bem natural pode pedir uma contrapar-
tida pela cedência do acesso directo ao bem. Todavia, esta deve revestir um valor razoável,
não especulativo, e ser afecto a operações de preservação e promoção da qualidade do
bem (além de ter um efeito restritivo de abusos) – cf. o artigo 38.º/1 e 2 do DL 
n.º 142/2008, de 24 de Julho, que determina que o Instituto para a Conservação da Na-
tureza e Biodiversidade pode estabelecer taxas de acesso a áreas integradas no Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAC) orientado por um «princípio de cobertura de cus-
tos». A estreita e histórica interacção entre populações residentes nas áreas protegidas e
estas levou a Assembleia da República a emitir duas Resoluções contendo recomendações
ao Governo no sentido de adoptar medidas de discriminação positiva em relação a estes
grupos comunitários, de entre as quais a isenção de pagamento de taxas de acesso (Reso-
luções da AR 84/2010, de 4 de Agosto, e 88/2010, de 6 de Agosto).

9 Para um enquadramento jurídico-filosófico da questão da propriedade no cruza-
mento com a temática ambiental, ver Carol Rose (2009, 1 e segs.).

10 Embora não adopte a nossa terminologia (referindo-se a direitos colectivos e não
a interesses de uso de bens colectivos), também Vincenzo Cerulli Irelli demarca clara-
mente os «direitos colectivos» dos «direitos subjectivos» (1983, 257 e segs.), e ver também
a afirmação produzida a propósito dos interesses relativos ao ambiente (1983, 430).
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bens colectivos, em virtude da disseminação das suas potencialidades de
aproveitamento por um conjunto indeterminável de pessoas.11 O carácter
transfronteiriço, não forçosamente dos suportes físicos de alguns destes
bens, mas da difusão das suas qualidades extrínsecas, impede a identifi-
cação, à partida, de um universo estanque de usuários; porém, há motivos
jurídico-políticos que visam operacionalizar a noção de interesse na utili-
zação das qualidades do bem.12

Não podemos deixar de sublinhar dois aspectos, ambos relacionados
com a noção de uso ou aproveitamento das qualidades imateriais dos
bens naturais. Em primeiro lugar, o uso a que nos referimos, porque incide
sobre uma realidade que se desprende do bem, não se traduz em utilidades
físicas, palpáveis — essas decorrerão da dimensão material dos bens natu-
rais, da sua natureza de coisas corpóreas. O aproveitamento — desejavel-
mente racional — das qualidades materiais destes bens, ou terá expressão
económica, reconduzível ao direito de propriedade (por exemplo, venda
de produtos hortícolas), ou traduzir-se-á no exercício de um direito geral
de liberdade, num misto de expressão de personalidade e de liberdade de
circulação (v. g., prática de tracking na montanha; canoagem; observação
de pássaros; caça), que não configura, portanto, qualquer «direito ao am-
biente», antes se traduzindo na utilização de elementos da natureza na
sua vertente material, física, concretizada através de posições jurídicas, in-
dividuais ou colectivas (no caso da propriedade cívica) (supra, nota 3).

Esta regulação, embora revele uma intensa vertente juspública, não é
totalmente alheia aos preceitos da lei civil. Nos termos dos artigos 203.º
e segs do Código Civil, os bens naturais susceptíveis de apropriação na
sua dimensão material, ou são coisas imóveis (árvores, minerais, água nos
rios), ou são coisas móveis (frutos colhidos da árvore, pedra extraída da
pedreira, água retirada do rio num balde). No âmbito da vertente física
dos bens naturais individualmente apropriáveis, deve ainda distinguir-se
entre os que (já) são objecto de direitos reais, e os que constituem res nul-
lius, sendo portanto susceptíveis de ocupação (artigos 1318.º e segs. do
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11 Sublinhe-se a diferença entre o interesse de uso de um bem colectivo e as figuras
do direito colectivo (posição jurídica na titularidade de uma pessoa colectiva, com vista
à realização dos seus fins institucionais), e do direito de exercício colectivo (de titularidade
individual mas cuja operacionalidade depende da manifestação de vontade de um con-
junto de sujeitos unidos em torno de um interesse comum).

12 Pensamos na determinação dos sujeitos com legitimidade processual para agir em
defesa de bens ambientais. Para mais desenvolvimentos, em geral, veja-se o nosso Amado
Gomes (2008, 180 e segs.) e em especial sobre a questão da natureza do direito de acção
popular para defesa de interesses metaindividuais (2008, 7 e segs.).
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Código Civil). Atenta a tarefa pública de protecção do ambiente, a ten-
dência é para a redução ao mínimo do universo de bens naturais livre-
mente apropriáveis (Rémond-Gouilloud 1985, 29-30).

Cumpre referir aqui figuras como a Rede Nacional de Áreas Protegi-
das (RNAP), a Reserva Ecológica Nacional (REN), ou a Reserva Agrícola
Nacional (RAN),13 entre outras soluções com idêntico propósito: condi-
cionar o uso dos bens naturais nelas integrados em atenção a objectivos
de preservação do equilíbrio ecológico. Estes institutos gravam os supor-
tes corpóreos dos bens naturais, em atenção a um critério de indispensa-
bilidade, independentemente da sua titularidade pública, privada ou co-
lectiva, com o objectivo de garantir o aproveitamento colectivo das
qualidades imateriais que deles dimanam.14 Nas palavras de Ciocia, «nes-
tas situações, a Administração requalifica o direito de propriedade, ade-
quando a presença antrópica ao interesse colectivo» (Ciocia 1999, 42).

Em segundo lugar, o uso das qualidades imateriais dos bens naturais
provoca sensações e emoções sentidas a nível individual, mas deve ser
sempre contextualizado no plano colectivo. O que queremos dizer é que,
na dimensão imaterial, o uso dos bens naturais resulta de uma fusão entre
o homem e a natureza, de um posicionamento da pessoa num plano pa-
ralelo ao ecossistema natural. Ou seja, quando se intervém em defesa da
integridade de um determinado bem natural, está-se sempre a agir em
nome de um interesse da colectividade que é o equilíbrio ecológico (em-
bora possa também haver outros interesses comunitários em jogo, tais
como a saúde pública, ou mesmo uma cumulação entre interesse indi-
vidual e interesse colectivo). O interesse na (con)vivência  num ambiente
natural equilibrado, livre de agentes poluentes excessivos, é um interesse
directamente ecocêntrico (é a integridade do bem natural, enquanto fac-
tor concorrente para o ritmo e a harmonia do ecossistema global do qual
cada ser humano é também «um pedaço» (Ost 1995, 23-45), que se al-
meja), embora mediatamente antropocêntrico (porque só o homem pode
desencadear a sua tutela). 

Carla Amado Gomes
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13 A RNAP encontra o seu regime no DL n.º 142/2008, de 24 de Julho; a Reserva
Ecológica Nacional está disciplinada no DL n.º 166/2008, de 22 de Agosto; o regime da
Reserva Agrícola Nacional decorre do DL n.º 73/2009, de 31 de Março.

14 Ana Raquel Gonçalves Moniz chama a atenção para a relevância descritiva — em-
bora não dogmática, em virtude da impossibilidade de construção de um quadro expli-
cativo homogéneo — da noção de «bens privados de interesse público» que se aplicaria
aos bens ambientais naturais de titularidade privada juridicamente isolados através destas
opções de condicionamento do uso dos suportes materiais de tais bens (Moniz 2004,
341-343).
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Assim, o objecto do dever de protecção do ambiente traduz-se na
protecção da integridade dos vários bens ambientais naturais tomados
na sua dimensão imaterial (v. g., pureza do ar, capacidade agrícola do
solo, possibilidade de reprodução das espécies), integridade que constitui
a base do equilíbrio ecológico global.

Em suma, o aproveitamento das qualidades dos bens naturais com
suporte corpóreo pode estar dividido entre a propriedade, pública, pri-
vada ou colectiva, e o uso colectivo (v. g., flora, fauna, solo), enquanto a
dimensão incorpórea dos bens naturais, inapropriável por essência, os
condenará sempre ao uso partilhado pelos membros da colectividade —
é neste sentido que falamos de bens de uso colectivo ou, abreviadamente,
de bens colectivos. Relativamente à vertente imaterial dos bens naturais,
o dever de protecção reparte-se igualmente por todos, embora o seu con-
teúdo possa variar consoante o potencial poluente da actividade desen-
volvida. Já quanto à vertente material, que grava os bens naturais aprisio-
nados num determinado suporte, o dever de protecção recairá, em
primeira linha, sobre o titular do direito de propriedade, porque só ele
tem o acesso directo à coisa corpórea que envolve o bem.15

O que fazer, contudo, quando o proprietário – ou proprietários, uma
vez que pode dar-se o caso de o recurso ser partilhado (v. g., curso de
água; jazida de gás natural) – por acção ou omissão, põe em causa, de
forma grave, as qualidades do bem natural, de modo a comprometer a
possibilidade de uso pela colectividade? Esta interrogação leva-nos a fazer
uma breve incursão sobre o cruzamento entre o interesse no uso de bens
colectivos e os tipos de propriedade.

Uso colectivo e direito de propriedade

Os bens ambientais naturais, na sua dimensão imaterial, são sempre
bens públicos, no sentido em que existe uma relação de aproveitamento
entre as qualidades destes bens e um conjunto de pessoas, uma colecti-
vidade, um público16 (Irelli 1983, 20-22). Pode haver coincidência entre

15 Neste sentido, Martin Rémond-Gouilloud frisa os condicionamentos que a pro-
priedade de bens naturais, por força da sua dimensão incorpórea, impõe aos proprietários,
acentuando os deveres de gestão racional e neutralizando os poderes de disposição: «Ainsi,
dépourvu à la fois du droit de disposer juridiquement et matériellement des ressources
d’environnement que se situent sur son fonds, le propriétaire ne les possède pas à titre de
propriétaire. Ses prérogatives sont celles d’un usager» (Rémond-Gouilloud 1985, 32).

16 Esta posição, aberta à proliferação de realidades imateriais fruíveis no seio da co-
munidade, contrasta com a exposição de Marcello Caetano que, não só não destacava a
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propriedade pública do suporte físico do bem natural e uso público das
qualidades desse bem, maxime no caso dos bens naturais afectos ao do-
mínio público (ver, desde logo, as alíneas a e c do n.º 1 do artigo 84.º da
CRP), caracterizados pelo uso colectivo a que estão adstritos.17 Tal como
essa coexistência pode ocorrer, no caso da propriedade colectiva ou cí-
vica18 relativamente ao reduzido universo de pessoas que compõem a co-
munidade titular do bem e gestora das suas utilidades (Nabais 2001, 223
e segs.). No entanto, quer num caso, quer noutro, a utilidade retirada do
bem é sempre material, ainda que não tenha necessariamente expressão
pecuniária — pelo menos, no caso dos bens do domínio público.

A nossa preocupação com estas observações é, mais uma vez, frisar a
imaterialidade co-essencial ao uso colectivo dos bens ambientais naturais
na sua dimensão incorpórea. A potencialidade de uso colectivo das águas
de um rio pertencente ao domínio público, pela sua generalidade, igual-
dade e gratuitidade (Amaral 1965, 76 e segs.), assemelha-se à susceptibi-
lidade de uso de outros bens ambientais naturais não afectos àquele do-
mínio por qualquer pessoa; tal constatação não obriga, todavia, à
integração no domínio público de todos os bens ambientais naturais.
Tão-pouco o aproveitamento agrícola, silvícola ou pecuário da proprie-
dade cívica (mais conhecida em Portugal pelo termo baldio)19 se identifica
com o uso de bens ambientais naturais — neste caso, ficaria logo excluída
pela restrição do público de usuários 20 —, pois a tónica do uso cívico incide
na dimensão corpórea destes bens e no aproveitamento económico dos
seus frutos (Nabais 2001, 248; Irelli 1983, 252 – distinguindo uso público
e uso cívico). Enfim, a distinção, em ambos os casos, assenta na inapro-

propriedade (pública) da ideia de domínio sobre coisas corpóreas, como afirmava que «a
comunidade e os seus interesses se personificam no Estado e nas outras pessoas colectivas
de direito público» (Caetano 1972, 870- 871).

17 Sobre o uso colectivo ou uso comum dos bens do domínio público, ver Diogo
Freitas do Amaral (1965, 47 e segs), e mais recentemente, Bernardo Azevedo (2005, 203
e segs.) (aderindo à tese de Giannini, que qualifica os bens dominiais como «bens de pro-
priedade colectiva [de mero gozo] confiados em gestão legal a entes territoriais»). Veja-se
também o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 1 de Maio de 1970 (STA
1972, 535 segs.)

18 Sobre a propriedade cívica ou colectiva, ver Desideri (1971, 1082 e segs.); Nabais
(2001, 223 e segs.); Irelli (1983, 263 e segs.) e Azevedo (2005, 136 e segs., notas 81 e 82).

19 Os baldios encontram o seu enquadramento legal na Lei 68/93, de 4 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei 89/97, de 30 de Julho. 

20 Como sublinha Ana Raquel Gonçalves Moniz (2004, 356) os baldios reflectem
também uma particular concepção de vida em comunidade», «estão ao serviço das ne-
cessidades de uma certa comunidade de vizinhos».
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priabilidade intrínseca dos bens naturais na sua dimensão imaterial, a
qual constitui, aliás, pressuposto da qualificação como bens colectivos.

Como o uso efectivo das qualidades imateriais dos bens ambientais
não pressupõe um contacto directo com o suporte físico destes (a existir),
a diferenciação entre propriedade pública (no sentido amplo, que com-
preende a propriedade colectiva) e privada (que inclui a propriedade so-
cial e cooperativa — artigo 82.º/3 e 4 da CRP) pouco ou nada relevaria.21

Por outras palavras, à primeira vista, o uso individual de bens colectivos
é sempre possível, quer estes estejam na esfera de propriedade pública,
quer integrem a propriedade privada. Num segundo momento, porém,
constatamos que pode não ser exactamente assim, nomeadamente nas
situações em que o proprietário — seja ele uma entidade pública, ou pri-
vada — descura a conservação do património natural, ou o utiliza com
desprezo pelas suas qualidades ecológicas (preferindo a sua utilidade eco-
nómica ou outra) (Avanzi 1998, 271).

Ponderando esta hipótese, cumpre desde logo sublinhar que as preo-
cupações de protecção ambiental devem coadunar-se, sempre que possí-
vel, com as formas de aproveitamento tradicional dos bens naturais. 
A natureza é, além do habitat de várias espécies, animais e vegetais, fonte
de sustento vivencial e económico do homem, o que significa, por um
lado, que a proibição de utilização, total ou parcial, de um determinado
bem ambiental há-de reservar-se para as situações em que a intervenção
atinge níveis de agressão tão insuportáveis que compromete a continua-
ção da sua existência ou possibilidade de regeneração.22 Na lei ambiental
portuguesa, tais hipóteses correspondem às zonas de protecção integral, nas
quais tanto a investigação científica como a monitorização ambiental e
a visitação ficam sujeitas a autorização prévia da autoridade nacional e
que, caso sejam de titularidade privada, ficam sujeitas a expropriação (cf.
o artigo 22.º/1/a e n.º 2 do DL n.º 142/2008, de 24 de Julho).23

Por outro lado, a conformação de especiais deveres de cuidado no
tratamento dos suportes físicos dos bens ambientais é, em grande parte
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21 Já José Carlos Moreira notava que as res communes, pela sua «natureza física», são
insusceptíveis de apropriação — daí que não pertençam, nem ao domínio público (do
qual se aproximam, em razão da sua incomerciabilidade e susceptibilidade de fruição co-
lectiva), nem ao domínio privado (Moreira 1931, 80).

22 Cf., aliás, a definição de dano ecológico que exsuda do DL n.º 147/2008, de 29 de
Julho: alteração significativa adversa mensurável da qualidade de um bem natural ou dos
seus serviços (artigos 2.º e 11.º).

23 Segundo Maria Antonia Ciocia, nesta hipóteses, a funcionalização ao interesse am-
biental justifica a expropriação, como que veiculando uma «avocação definitiva» do bem
pela Administração (Ciocia 1999, 43).
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das situações, onerosa, por isso se devendo fazer apoiar por auxílios pe-
cuniários ou outro tipo de contrapartidas — em nome da justa repartição
de encargos públicos com a manutenção de um bem colectivo —, pelo
menos nos casos em que o proprietário não consiga cobrir tais despesas
com os proventos da actividade de exploração daqueles bens.24

Em seguida, e caso estejamos perante uma agressão perpetrada por
qualquer proprietário que não uma pessoa colectiva pública, ponderada
a gravidade e irreversibilidade da continuação de acção ou omissão cau-
sadora do dano ambiental, cumpre definir se os deveres impostos para
colmatar a situação se coadunam ainda com a manutenção do vínculo
da propriedade ou se obrigam à expropriação, total ou parcial, do bem
ou do direito de exploração do mesmo, com atribuição do quantum in-
demnizatório devido.25 A desafectação da propriedade configura um
acto administrativo lícito de ingerência ambiental máxima que, repre-
sentando um dano especial e anormal na esfera jurídica do expropriado,
deve ser compensado na medida do razoável, em homenagem ao prin-
cípio da justa repartição dos encargos públicos (artigo 13.º/1 da CRP).26

É que, conforme recorda Gomes Canotilho, «a defesa do ambiente é
uma tarefa solidária e não solitária e não se compadece com a unilateral
imposição de vínculos restritivos a uns em favor de outros» (Canotilho
1995, 105).

Seria porventura desejável que a LBA aludisse a um mecanismo espe-
cífico de expropriação por razões ambientais, nomeadamente a nível dos
institutos da política de ambiente a que se refere o artigo 27.º, ainda que
o legislador viesse a remeter a sua regulamentação, no essencial, para a
lei geral das expropriações por utilidade pública (ou seja, o Código das
Expropriações). Assim se possibilitaria a intervenção estadual em casos-

24 Podemos aqui deixar o exemplo da possibilidade de financiamento de projectos
de recuperação e promoção a desenvolver pelo proprietário de áreas gravadas pelo inte-
resse ambiental por recurso ao Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversi-
dade, criado pelo DL n.º 171/2009, de 3 de Agosto (cf. o artigo 37.º/2).

25 Conforme explica José Joaquim Gomes Canotilho, «o conceito de delimitação do
conteúdo de propriedade geradora de compensação» vem deste modo ocupar o espaço
resultante de um regresso ao conceito de expropriação em sentido restrito. A «delimitação
do conteúdo» constituirá uma «restrição do direito geradora de compensação» quando a
medida delimitadora-restritiva tiver um peso económico significativo na esfera jurídico-patri-
monial do proprietário» (Canotilho 1974, 79-98) (itálico nosso).

26 Cf. o artigo 16.º da Lei 67/2007, de 31 de Dezembro e a teorização de José Joaquim
Gomes Canotilho (1974, 87, 103-298 e segs.) (sobre o artigo 9.º da anterior lei da respon-
sabilidade civil extracontratual da Administração). Veja-se também, sobre a figura das in-
demnizações pelo sacrifício (no âmbito do planeamento urbanístico), Correia (1989, 521
e segs.).

09 Bem Comum Cap. 9_Layout 1  5/27/13  8:34 AM  Page 200



Os bens ambientais como bens colectivos

-limite de atentados contra bens naturais, os quais comprometem o apro-
veitamento das suas qualidades imateriais por parte de toda a colectivi-
dade.27

Anote-se, todavia, que a titularidade pública, se é verdade que ten-
dencialmente proporciona uma maior rapidez de intervenção preven-
tiva,28 não constitui, no entanto, garantia absoluta de salvaguarda dos va-
lores ambientais,29 ainda que ao Estado, como sabemos, seja cometida
tal tarefa prioritária, nos artigos 9.º/e e 66.º/2 da CRP. Talvez não fosse,
por isso, de descartar a hipótese de conceber mecanismos de gestão de
áreas cuja utilização obrigue à assunção de especiais deveres de conser-
vação e promoção dos valores ambientais, a desenvolver por privados
em regime de concessão (de exploração), desde que tal gestão pudesse
constituir um objecto economicamente atractivo (por exemplo, para fins
de lazer ou científicos).30

Esta seria uma alternativa às situações de incúria na gestão de patri-
mónio natural por parte do Estado (e de outras entidades públicas), es-
pecialmente graves na medida em que constituem um mau exemplo para
a comunidade. A não ser assim e com o défice de fiscalização que temos,
a defesa dos valores ambientais abandonados à má gestão de entidades
públicas ficará entregue a insuficientes, embora bem-intencionadas, in-
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27 Esta solução vai de encontro a uma ideia, defendida por alguns autores, de neces-
sidade de adaptação da teoria da dominialidade à tarefa pública de tutela ambiental, que
se consubstanciaria em noções como «propriedade pública ambiental» ou «património
comum ambiental»,  cf. Moniz (2004, 161). Sem descartar a utilidade da construção, jul-
gamos que ela deverá ser explorada com alguma contenção, ou seja e tal como defende-
mos no texto, a título subsidiário (em razão da incúria reiterada do titular privado dos
bens) e não transformada numa regra de apropriação e gestão estadual de todos os bens
de relevante interesse natural para a comunidade (posição próxima revela Ana Raquel
Gonçalves Moniz, na obra citada, a propósito da «desnecessidade e desproporcionali-
dade» de «colocar todos os bens culturais na propriedade de pessoas colectivas públicas»
(Moniz 2004, 264, nota 405).

28 Neste sentido, Antonio Embid Irujo manifesta a sua preferência pelo modelo 
da propriedade pública dos principais recursos naturais, mas admite que, mesmo havendo
propriedade privada, não deixa de existir responsabilidade pública, na medida em que 
se prefigura «un interés colectivo en el mantenimiento de la funcionalidad general del
bien que no puede olvidarse» (Irujo 2000, 3467-3488)).

29 Impor-se-ia, por isso, no âmbito da previsão do instituto da expropriação por im-
perativo da salvaguarda de valores ambientais relevantes, regular o exercício do direito
de reversão a fim de pôr cobro às situações em que as razões de conservação do patrimó-
nio ambiental na base da expropriação não fossem devidamente concretizadas pelo ente
público.

30 Os artigos 13.º/3 e 35.º do DL n.º 142/2008, de 24 de Julho abrem a porta à con-
tratualização da exploração de áreas protegidas. Sobre este ponto, veja-se o nosso Amado
Gomes (2010, e segs.).

09 Bem Comum Cap. 9_Layout 1  5/27/13  8:34 AM  Page 201



vestidas processuais de cidadãos isolados ou de associações de defesa do
ambiente, condenadas a um resultado que só pontualmente poderá con-
cretizar-se na obrigação de reconstituição natural, total ou parcial (por
impossibilidade derivada do desaparecimento irreversível do suporte fí-
sico do bem).

Enfim, o uso colectivo dos bens naturais na sua dimensão imaterial é
compatível com a detenção do domínio da sua dimensão corpórea, quer
em mãos privadas, quer em mãos públicas. A exigência da transferência
de propriedade, por razões de preservação dos valores ambientais, para a
esfera do Estado (ou qualquer entidade pública), só deverá ocorrer em
situações de absoluta impossibilidade de continuação do exercício das
faculdades típicas daquele instituto pelo seu titular, subordinada a in-
demnização adequada, de acordo com o princípio da justa repartição
dos encargos públicos. Tal expropriação há-de ser dinamicamente justi-
ficada pela prossecução efectiva dos fins de preservação ambiental que a
motivaram, sob pena de frustração, não só dos seus objectivos específicos,
como dos objectivos genéricos de protecção ambiental cometidos ao Es-
tado pela Lei Fundamental.

A reparação do dano a bens ambientais

A qualificação do bem ambiental natural como bem de fruição co-
lectiva não tem apenas efeitos a nível da prevenção e da utilização, mas
também no plano da reparação de danos. Com efeito, o facto de a po-
tencialidade de fruição ser multiplicada pelos membros da colectividade
investe todos os usuários em deveres de protecção activamente preven-
tiva, cujo conteúdo varia consoante o tipo de actividade que desenvol-
vam (Amado Gomes 2007, 187-194). Estes deveres não se circunscrevem
a obrigações de abstenção, de non facere – de utilização não irracional –,
mas abarcam identicamente prestações de facere e de pati (tolerância). 
A sua inobservância pode merecer sanção ou estar isenta dela, o que não
impede a existência do dever, apenas neutraliza a sua coercibilidade. 

Mas os reflexos da natureza colectiva dos bens naturais não se ficam
pela obrigação de utilização racional e de promoção da qualidade destes.
Enquanto bens cuja fruição é difusa pela colectividade, os danos que so-
frerem devem ser ressarcidos a favor desta, ou melhor, a favor da repara-
ção do nível de qualidade dos bens sujeitos à fruição colectiva. É este o
sentido do novo regime de (prevenção e) reparação do dano ecológico,
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introduzido pelo DL n.º 147/2008, de 29 de Julho.31  O dano ecológico
não é um dano pessoal mas um dano colectivo; concomitantemente, a
sua reparação não deverá resultar numa «compensação financeira para
os membros do público» (Anexo V, pontos 1/d e 1.1.3).

Certo, esta afirmação – corroborada, numa determinada leitura, pela
letra do DL n.º 150/2008, de 30 de Julho (que institui o Fundo de Inter-
venção Ambiental (FIA), no seu artigo 6.º/1/d, relativo a receitas do FIA,
que parece excluir indemnizações pecuniárias – pode ser atenuada em
casos-limite, de total impossibilidade de reconstituição in natura através de
medidas de reparação primária e complementar (cf. o Anexo V, supramen-
cionado). É nossa opinião que a compensação financeira, embora sempre
deva ser considerada de ultima ratio, não pode ser liminarmente excluída,
sob pena de se estar a atribuir um prémio ao infractor. O que não pode é
ser canalizada para pessoas individuais, grupos ou associações que even-
tualmente tenham denunciado a situação de dano a bens ambientais na-
turais, antes devendo reverter para o FIA, como receita, sendo afecto a ope-
rações de recuperação ambiental noutro local e em momento futuro.

Questão diversa e de discussão ainda incipiente em Portugal – mas
muito debatida no Brasil (Leite 2003, 265 e segs.) – é a de saber se é au-
tonomizável uma categoria de dano diversa da do ecológico e do pessoal,
traduzida no dano moral ambiental. Trata-se de um tertium genus, que cla-
ramente extravasa o âmbito de aplicação do DL, pois reportamo-nos aqui
ao prejuízo pela perda de fruição (transitória ou definitiva) sofrido pelos
membros da comunidade em virtude do dano causado ao bem ambien-
tal.32 O ressarcimento deste dano deve ser feito a favor do ambiente, em-
bora não se trate de um dano ecológico stricto sensu – ou seja, qualquer
quantia apurada deve ser canalizada para o FIA.

Uma outra vertente que convém igualmente referir para caracterizar
a dimensão colectiva dos bens ambientais prende-se com o instituto da
compensação ambiental, previsto no artigo 36.º do DL n.º 142/2008, de
24 de Julho, que aqui se transcreve para melhor elucidação:

«1 – A conservação da natureza e da biodiversidade pode ser promo-
vida através de instrumentos de compensação ambiental que visam ga-

31 Sobre este diploma, vejam-se Carla Amado Gomes e Tiago Antunes (2009, 235 e
segs.) e Carla Amado Gomes (2010, 153 e segs.), bem assim como todos os restantes
textos reunidos nas Actas citadas.

32 Admitindo esta categoria de dano, ainda ficaria por apurar se no seu cômputo se
inclui apenas o dano moral sofrido pelas gerações presentes (o que tendencialmente se
verificará quanto a perdas transitórias) ou também pelas gerações futuras (perante hipó-
teses de perdas irreversíveis) – e como avaliá-lo.
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rantir a satisfação das condições ou requisitos legais ou regulamentares
de que esteja dependente a execução de projectos ou acções, nomeada-
mente decorrentes do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental
ou do regime jurídico da Rede Natura 2000. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a compensação
ambiental concretiza-se pela realização de projectos ou acções pelo pró-
prio interessado, previamente aprovados e posteriormente certificados
pela autoridade nacional, que produzam um benefício ambiental equi-
valente ao custo ambiental causado. 

3 – Mediante iniciativa e financiamento pelo interessado, dependente
de acordo com a autoridade nacional, a compensação ambiental pode
também ser concretizada através da realização de projectos ou acções
pela autoridade nacional. 

4 – Sempre que, nos termos do número anterior, haja lugar a finan-
ciamento pelo interessado de projectos ou acções a realizar pela autori-
dade nacional, os pagamentos em causa ficam obrigatoriamente adstritos
às finalidades de compensação ambiental que lhes subjazem.»

Estamos aqui perante situações em que a ponderação de bens, in con-
creto, legitima o sacrifício, total ou parcial, da integridade de certos bens
ambientais em favor da realização de um fim de interesse público que se
revela superior. A compensação – cujos contornos de concretização o
diploma não enuncia mas que deverão tendencialmente obedecer à
mesma pauta do DL n.º 147/2008, de 29 de Julho (medidas compensa-
tórias em sede de reparação do dano ecológico)33 – visa contrabalançar
o sacrifício sofrido pelo bem ambiental, devendo reflectir-se a favor do
ambiente em geral, de acordo com um princípio de equivalência («bene-
fício ambiental equivalente ao custo ambiental causado»). 

33 Refira-se que o direito brasileiro avança um pouco mais nos critérios de concreti-
zação deste instituto. Compagine-se o artigo 36.º da Lei 9985, de 18 de Julho de 2000
(depois ainda mais detalhado no Regulamento aprovado pelo Decreto 4340, de 22 de
Agosto de 2002): «Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de signi-
ficativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o em-
preendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação
do Grupo de Protecção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento
desta Lei: § 1.º – O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a im-
plantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licen-
ciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.» 
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Pedro Barata

Capítulo 10

O clima como bem comum: 
problemas de definição e gestão

Defende-se neste pequeno texto que o problema da alteração climá-
tica substancial que a Humanidade tem vindo a provocar é um problema
típico de bem comum nas suas várias acepções. Até aí, nada de novo. 
O que se pretende expor é que, por razões múltiplas que não abordare-
mos aqui mas que poderemos antever, a abordagem política dominante
na política de alterações climáticas releva de uma concepção particular,
e particularmente reducionista, do que é o bem comum, e de como esse
bem comum deve ser gerido. O problema complexo e multifacetado das
alterações climáticas foi reduzido, pela ciência e pela economia das alte-
rações climáticas, com tradução nos próprios tratados internacionais até
ao momento, a um problema de gestão/redução das emissões de gases
com efeito de estufa. Em outras secções deste livro, outros autores escre-
verão melhor do que eu poderia sobre a problematização jurídica ou eco-
nómica do que é ou pode ser o bem comum. Do ponto de vista do que
eu quero expor, bastar-me-á realçar uma distinção entre duas definições
de bem comum que convergem em muito do pensamento actual sobre
alterações climáticas.

Do ponto de vista político e social, o bem comum pode ser entendido
como o desígnio dos sistemas de governo ou decisão, em particular dos
governos democráticos.1 Mesmo quando esses sistemas de governo não
exibem algumas das características típicas da democracia, no mundo mo-
derno a legitimação da maioria dos governos não pode ser feita senão
com base na defesa do bem comum.

Do ponto de vista económico, a expressão bem comum apresenta
contornos mais precisos, que apontam para a ideia de bens não sujeitos

1 No seguimento de Aristóteles, na sua Política: «a vida boa (feliz) é o propósito da
Cidade-Estado».
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a um regime de propriedade bem definido, caracterizados nomeada-
mente por um regime de livre acesso.2 É importante antes de mais não
confundir este conceito com outro conceito económico de «bem pú-
blico», caracterizado pela não-rivalidade no consumo. O clima, ou mais
precisamente, a atmosfera, constitui um bem comum, mas não é um
bem público perfeito: quanto mais eu utilizar da atmosfera, menor es-
paço para a utilização sustentável da mesma deixo para os outros actuais
e futuros habitantes do planeta.3

A ciência económica, tal como ela é ensinada actualmente nas uni-
versidades, aponta algumas pistas para a «solução» do problema («tragé-
gia») dos bens comuns. Os bens comuns caracterizam-se pelo livre acesso,
que quando não tem limites, levará à sobreutilização do mesmo e à sua
eventual exaustão. Os exemplos típicos, noutros contextos, são os baldios
comunitários (Hardin), ou os bancos de pesca comuns. A solução pre-
conizada tipicamente pelos economistas consiste na definição de direitos
de propriedade (privatização) ou na definição e limitação de direitos de
uso sobre o recurso comum (por exemplo, através de taxas de acesso).

No exemplo das alterações climáticas, ambos os conceitos enunciados
de bem comum entram a jogo. Por um lado, a estabilização das variações
antropogénicas do clima são consideradas comummente como um bem
comum.4 Assume-se (e há ampla evidência científica que atesta) que a
capacidade adaptativa de espécies, ecossistemas, populações e, ultima

2 É especialmente importante neste contexto a contribuição de Garret Hardin, no
seu Tragedy of the Commons em que alerta para os perigos da manutenção de um regime
de livre acesso sobre um bem comum – a sua inevitável exaustão. A mesma lógica foi
mais tarde reforçada por Kenneth Boulding, ao aplicar o exemplo de Hardin ao último
recurso do homem – o próprio planeta. É hoje claro que há limitações institucionais e
culturais ao exemplo específico de Hardin em relação à «tragédia» dos recursos comuns,
como sejam sistemas tradicionais de exploração de recursos comuns (os baldios em Por-
tugal, por exemplo). Não obstante, a tragédia dos comuns permanece como uma ilustra-
ção vivaz dos problemas ambientais decorrentes de indefinições institucionais com im-
pacte na exploração dos recursos naturais (Hardin 1968; Boulding 1966). 

3 O exemplo mais usual de bem público é o da iluminação pública, em que o con-
sumo é não-rival: o meu consumo não impacta o consumo do meu vizinho. Segundo a
Ciência Económica, este tipo de bens não será oferecido em circunstâncias normais pelo
mercado, sendo um caso típico em que se justifica a intervenção estatal na economia.
Um outro conceito paralelo, o de externalidade, é também muitas vezes confundido
com o conceito de bem público. Uma «externalidade» corresponde a um efeito da produ-
ção ou consumo de um bem que não é mediado pelo mercado e consequentemente não
monetizado. Tanto os bens privados como os bens públicos podem dar azo a este tipo de
efeitos. A presença de uma externalidade não indica a presença de um bem público.

4 Apesar de literatura, sobretudo de pendor mais conservador, que acentua os poten-
ciais benefícios que as previstas alterações climáticas poderão ter sobre alguns sectores e
regiões do globo.
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ratio, Humanidade pode estar em causa. Sendo assim, e na ausência de
uma «contabilidade de custos e benefícios» completa para as alterações
climáticas em curso, depreende-se que o bem comum reside na limitação
das alterações climáticas. Dada a ligação fortíssima e bem evidenciada
(ver, por exemplo, Keeling 1960) entre as emissões de gases com efeito
de estufa, a sua concentração na atmosfera e os efeitos sobre o clima,
deduz-se que a boa governação – a governação ao serviço do bem
comum – deverá então consistir em actuar para reduzir as causas do pro-
blema – ou seja, reduzir as emissões, para níveis considerados seguros.

Por outro lado, o problema das alterações climáticas pode também
ser postulado como um problema de falta de definição (ou indefinição)
de direitos de propriedade sobre a atmosfera. Com base no famoso teo-
rema de Coase, os problemas ambientais poderiam ser classificados como
um assunto da correcta definição de direitos de propriedade – a sua cor-
recta definição, independentemente dos efeitos distributivos, levam a
que em contextos contratuais precisos não seja mais necessária a inter-
venção estatal,5 pelo que a criação de um regime de direitos que «mimi-
quem» os direitos de propriedade (dada a impossibilidade no sistema ju-
rídico internacional da criação de um regime de direitos de propriedade
tout court) ajudará na resolução do problema. Ou, de uma forma mais di-
recta, a instauração de uma taxa de acesso à atmosfera (taxa de carbono)
é parte integral e fundamental de qualquer resposta internacional às al-
terações climáticas.6

209

5 É este um dos mais poderosos resultados da escola neo-institucionalista. O corolário
lógico do teorema seria o de que a intervenção estatal se limitaria à definição e atribuição
de direitos de propriedade, por exemplo, sobre recursos comuns como um rio, e assegurar
condições de liberdade contratual entre a indústria (utilizadora do rio) e a comunidade
ribeirinha, deixando a prossecução do bem comum – a solução óptima de gestão do re-
curso comum, aos agentes. Infelizmente para todos nós, as circunstâncias concretas de
aplicação do teorema são muito restritas, senão mesmo impossíveis. Tal não obsta a que
a escola institucionalista tenha vingado em muito do pensamento ambientalista mais li-
beral, tentando identificar formas de atribuição de direitos de propriedade ou de uso
sobre os recursos. Expoente máximo deste pensamento é o trabalho do influente econo-
mista do Banco Mundial, Hernando de Soto. Ver, por exemplo, Soto (1989).

6 Muito cedo na deliberação internacional sobre as alterações climáticas, a ideia da
criação de uma taxa internacional de carbono foi proposta pela União Europeia. Essa
mesma proposta esbarrou com dois obstáculos: a cultura norte-americana profundamente
antagónica a esse uso da fiscalidade, e a relutância europeia em agir sozinha. Curiosa-
mente, foi a ênfase norte-americana sobre o programa de «metas e calendários» (targets
and timetables) que conduziu a negociação até Quioto. Pós-Quioto, a União Europeia
adoptou o programa de comércio de emissões preconizado pelos Estados Unidos, em
detrimento da «sua» reforma fiscal. Ainda assim, alguns Estados-membros europeus in-
troduziram fórmulas limitadas de taxação sobre emissões de carbono.
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É com base nestes dois conceitos de bem comum aplicados à questão
climática que se fundou muito do que é, hoje, a abordagem internacional
às alterações climáticas. Conforme tentarei expor, esta abordagem – este
«programa» de resolução das alterações climáticas – tem limitações graves,
com consequências potencialmente nefastas para a crise climática. Im-
porta, em primeiro lugar, olhar para a forma como foi e vem sendo defi-
nido o problema das alterações climáticas no plano científico.

Quem define o problema define a solução: 
o papel do painel intergovernamental 
para as alterações climáticas

A emergência moderna do problema das alterações climáticas pode
ser datada no final dos anos 70 com a publicação dos primeiros relatórios
da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos sobre as altera-
ções climáticas induzidas pela acumulação do dióxido de carbono na at-
mosfera (Oreskes et al. 2010). Contudo e apesar da sucessão de relatórios
da NAS sobre o tema, a emergência do problema no plano político terá
de esperar por 1988, aquando da audição no Congresso do professor
James Hansen, director do Goddard Institute da NASA, na qual é enun-
ciada pela primeira vez a necessidade clara de reduções drásticas nos vo-
lumes globais de emissão de gases com efeito de estufa, dado o potencial
impacte sobre o clima. A comunicação social, alertada já então para o
problema global da destruição da camada de ozono, amplifica o alerta.
O foco sobre a acumulação de dióxido de carbono na atmosfera, e a dis-
puta científica sobre os efeitos da mesma sobre o clima, levou alguns dos
cientistas com experiência no interface ciência-política a advogarem a
criação de uma instituição intergovernamental que servisse o papel algo
informal que o Ozone Trends Panel – um painel de consulta científico
que integrava a indústria e que foi alargado a membros internacionais –
tivera no contexto da resposta ao problema da camada de ozono. Este
tinha sido o de informar correctamente a decisão política sobre o pro-
blema, tentando transmitir para os decisores políticos a mais correcta
visão possível do consenso científico. Como é óbvio, a actividade cien-
tífica vive inerentemente da dúvida metódica, mas presumia-se que, por
acreção, na climatologia como nas outras ciências, é possível em cada
momento tirar uma fotografia ao estado de arte do conhecimento sobre
um dado fenómeno. É nesse espírito que a Organização Meteorológica
Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente decidem ins-
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tituir em 1988 o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas
(IPCC), com a primeira tarefa principal de elaborar um relatório sobre o
fenómeno climático até 1990. E é nesse ano que é efectivamente publi-
cado o primeiro relatório de avaliação do IPCC (1990), o qual veio con-
firmar o que anteriores relatórios, pelo menos desde 1979, tinham já afir-
mado – existe uma fortíssima probabilidade de que a acumu lação de
dióxido de carbono provoque alterações climáticas profundas e existe
uma forte probabilidade de que o clima esteja já a sofrer essas mudanças.
É importante perceber que, desde o início, a composição do IPCC não
é a de um painel de revisão de uma revista científica, e que existe uma
forte componente política na sua composição, nas suas deliberações e
nas suas recomendações. 

Para os seus detractores (e eles são muitos), o IPCC está manchado
por essa associação à política du jour – os representantes científicos são
nomeados por entidades governamentais, por vezes com vetos sobre
as próprias nomeações mais acdémicas; os relatórios políticos (os fa-
mosos «Summary for Policymakers» são muitas vezes reeditados em
sessões negociais puras, em que os representantes em causa são repre-
sentantes governamentais puros, sem necessidade de afiliação ou pedi-
gree científico.

Contudo, da mesma forma que seria ingénuo esperar que um painel
intergovernamental não tivesse um cunho político, também é demasiado
fácil criticar a falta de cientificidade na actuação do IPCC. Na verdade,
o IPCC representa uma instituição de tipo novo, na encruzilhada entre
a tecnocracia científica e a burocracia governamental. A sua actuação ao
longo dos anos, e até a sua utilização como órgão de aconselhamento
científico da Convenção para as Alterações Climáticas (assinada em 1992,
logo anos após a formação do IPCC) atestam a sua indispensabilidade.

Os relatórios do IPCC 7 têm seguido uma lógica e estrutura coerente:
uma primeira parte resume o conhecimento sobre a ciência das alterações
do clima e o estado de conhecimento sobre a atribuição das variações
climáticas aos diferentes factores, incluindo as alterações antropogénicas
na composição da atmosfera; uma segunda parte resume os ganhos no
conhecimento dos impactes biofísicos, sobretudo às diferentes escalas re-
gionais e sub-regionais sobre ecossistemas e populações; por último, um

7 Foram publicados até à data quatro relatórios de avaliação – em 1990, 1995, 2001
e 2007. Cada um destes relatórios precedeu, não por mera casualidade, um passo impor-
tante na definição da resposta internacional às alterações climáticas (Rio, 1992; Quioto,
1997; Montreal, 2005; Copenhaga, 2009).
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terceiro grupo preocupa-se com as questões económicas de custo e be-
nefício, seja em termos da quantificação possível dos impactes das alte-
rações climáticas, seja através do custeio de medidas de redução. Con-
tudo, neste último caso, o IPCC abstém-se de advogar quaisquer
medidas concretas de redução, antes analisando de forma agregada os
diferentes cenários globais de evolução da economia face a diferentes ní-
veis de estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa.

Não é possível minimizar o impacte que os diferentes relatórios têm
tido. Citados e sobrecitados nos media, em particular nas suas conclusões
mais mediáticas, os relatórios têm servido de agente de mobilização para
múltiplos actores intervenientes no debate climático, cada um retirando
máximo proveito da mensagem.

É interessante contudo notar que poucos actores internacionais têm
disputado a lógica prevalecente nas avaliações do IPCC.8 A crítica bem-
- intencionada tem-se manifestado sobretudo sobre os padrões científicos
(consideravelmente mais baixos do que os da revisão por pares na litera-
tura científica normal, embora muitas vezes de forma compreensível),9

sobre os processos pouco democráticos de decisão internos e sobre a in-
terferência governamental nos resultados, ou, pelo menos, na sua inter-
pretação. Quanto à crítica mal-intencionada, bem, para essa, tudo tem
valido na cruzada contra o IPCC.10

O que importa aqui ressaltar é que, apesar das características inova-
doras do IPCC enquanto órgão científico internacional, com as suas
múltiplas limitações já aqui enunciadas, a definição feita do problema
tal como ele é apresentado pelo IPCC influenciou definitivamente os
contornos da resposta política internacional. A cada Relatório de Avalia-
ção, a comunidade internacional e a comunicação social pressionaram
no sentido de uma nova definição agressiva dos objectivos e instrumen-
tos da política de clima. Como exemplo máximo, note-se que no pri-
meiro relatório de avaliação, apesar do enfoque sobre os impactes biofí-
sicos, estes são apresentados com pouca ou nenhuma consideração sobre
o potencial de adaptação aos mesmos, e quase sem mencionar os factores

8 Para uma crítica inteligente construtiva dos processos de decisão dentro do IPCC,
ver Wynne (2010).

9 Ver por exemplo a análise das múltiplas controvérsias científicas envolvendo o IPCC
do blogue Real Climate, disponível em realclimate.org.

10 Veja-se por exemplo a aturada descrição em Oreskes et al. (2010) e Gelbspan (2004)
sobre os esforços da indústria norte-americana para desacreditar o IPCC. Como exemplo
de blogue anticiência e anti-IPCC, ver o blogue junkscience.org, do activista Steve Mil-
loy.
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que influenciam a capacidade adaptativa. O relatório do WG211 não
menciona sequer a possibilidade de adaptação aos impactes previstos, e
entre as estratégias preconizadas no WG3 não se encontram estratégias
de adaptação, mas apenas de limitação ou redução de emissões. Aliás a
divisão do relatório em sub-relatórios sectoriais dificulta ainda mais a
identificação de estratégias de adaptação entre as estratégias de resposta
às alterações climáticas.

Já em 1995, o foco sobre a adaptação é ainda diminuto, e centra-se es-
sencialmente sobre a forma de restaurar e reabilitar os ecossistemas e infra-
-estruturas afectadas nos diferentes cenários de evolução das alterações cli-
máticas. As estimativas sobre os custos e benefícios da adaptação a
concentrações mais elevadas de gases com efeito de estufa são ainda extre-
mamente vagas. A tendência não melhorou significativamente desde 1995,
embora se note um gradual reconhecimento da necessidade de focar a
atenção sobre a adaptação, sobretudo decorrente da constatação feita no
Quarto Relatório, de que estamos já na presença de efeitos irreversíveis do
aumento de concentração de gases com efeito de estufa (IPCC 1995).

O IPCC definiu no essencial o problema das alterações climáticas
como sendo o problema da gestão da capacidade de absorção da atmos-
fera global em relação a uma normal pré-industrial, por forma a evitar
aquilo que se designou como «interferência humana perigosa» no sistema
climático. A lógica e a estrutura do pensamento prevalecente nos relató-
rios do IPCC faz parte dessa definição algo linear:

Problema: variação do clima causa potenciais impactes irreversíveis na ac-
tividade humana e nos ecossistemas. Causa: a crescente emissão de gases com
efeito de estufa provenientes da combustão de combustíveis fósseis e a redução
da capacidade de carga de dióxido de carbono do ecossistema global pela cres-
cente desflorestação. Consequentemente, a solução: diminuição drástica das
emissões, para níveis consentâneos com a capacidade de carga global.

Posto desta forma, profundamente simplificada e caricaturada, mas
não longe da verdade, o problema que se coloca ao decisor político pa-
rece de repente assustadoramente simples: bastará definir um valor con-
siderado seguro, negociar os volumes de emissão permitidos na transição
para esse valor considerado seguro e executar o programa político subse-
quente. Foi nisso que consistiu até ao momento a negociação interna-
cional de clima.

213

11 O IPCC organiza-se em três grupos de trabalho: WG1 – Ciência de Alterações Cli-
máticas; WG2 – Impactes, Adaptação e Vulnerabilidade; e finalmente WG3 – Respostas.
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A Convenção Clima das Nações Unidas

É em parte formatada por esta concepção do problema que nasce a
Convenção-Quadro para as Alterações Climáticas – assinada no Rio em
1992 e com entrada em vigor em 1995. A Convenção estipula um con-
junto de princípios para a resposta internacional, alguns bastante pro-
gressivos (como sejam a aplicação do princípio da precaução ou do po-
luidor-pagador), outros mais conservadores (o princípio da não-afectação
de liberdade comercial, ou seja, a proibição de medidas restritivas ao co-
mércio justificadas por questões climáticas), outros ainda extremamente
controversos (como seja o princípio das responsabilidades comuns mas
diferenciadas, interpretado de diferentes formas ao longo dos anos).

A Convenção não preconiza metas quantificadas de redução, mas
aponta a necessidade e a desejabilidade de os países desenvolvidos esta-
beleceram como objectivo a manutenção dos seus níveis de emissão em
2000 aos níveis de 1990. De resto, o sistema de governação da Conven-
ção é em tudo semelhante ao de outras convenções, com um secretariado
razoavelmente neutral, uma Conferência das Partes ministerial e dois ór-
gãos subsidiários supostamente científicos (na verdade, os dois órgãos
em causa12 são essencialmente antecâmaras negociais do órgão principal).
A Convenção estipula um conjunto universal de obrigações de reporte
de informação mútua (art. 4.º/1), na forma de inventários de emissões e
«comunicações nacionais» – espécie de elenco das políticas nacionais de
cada país em relação às alterações climáticas, mas diferencia criticamente
os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento. Estes últimos
apenas são obrigados a cumprir estes requisitos se forem devidamente
apoiados pelos países desenvolvidos nessa tarefa (art. 4.º/2). Em conse-
quência, muitos países, mesmo quinze anos depois da entrada em vigor,
estão razoavelmente atrasados em relação a estas obrigações.

De qualquer forma, a Convenção aprofunda já em parte a ênfase
sobre a mitigação das alterações climáticas e enuncia desde logo, como
objectivo global, o evitar a «interferência humana perigosa» sobre o sis-
tema climático (art. 4.º). O problema das alterações climáticas é desde
logo definido como um objectivo de limitação das emissões por forma
a evitar que a sua concentração atinja um limiar (nessa altura ainda não
formalizado).

12 Em inglês, o Subsidiary Body for Implementation e o Subsidiary Body for Scientific
and Technical Affairs.
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Consequentemente, e dadas as limitações da Convenção na execução
do programa em causa, pôs-se em marcha uma negociação que formali-
zasse e explicitasse o programa de reduções em questão. É esse no seu
essencial, o propósito de Quioto.

O Protocolo de Quioto como programa 
tecnocrático

É interessante analisar o conteúdo do Protocolo de Quioto do ponto
de vista do que pretende executar. O Protocolo tem uma estrutura estra-
nha e caótica, dada a sua negociação tortuosa, mas podemos distinguir
nele alguns artigos-chave:

• as metas: estabelecidas pelo artigo 3.º, e indicadas no Anexo B do
Protocolo, as metas definem precisamente os volumes de emissão
admitidos para os países desenvolvidos entre 2008 e 2012;

• o sistema de contabilização (artigos 5.º, 7.º e 8.º) estabelece como a
meta é contabilizada, e a criação de um sistema internacional de uni-
dade de conta dos direitos de emissão;

• o comércio de emissões e os mecanismos de flexibilidade (artigos
6.º, 12.º e 17.º) garantem que a unidade de conta (direito de emissão)
pode ser transaccionado entre os diferentes países desenvolvidos e
que projectos em países em desenvolvimento podem gerar créditos
de emissão;

• o sistema de cumprimento (artigo 18.º) a ser desenvolvido. Cinco
anos mais tarde, o sistema de cumprimento finalmente desenvolvido
radicava essencialmente na utilização do sistema de contabilização
e nos mecanismos de flexibilidade para obrigar qualquer Parte em
incumprimento a repor a integridade do sistema.

O Protocolo de Quioto é consequentemente um sistema de contabi-
lização de direitos de emissões, com o objectivo de, em períodos suces-
sivos de negociação, restringir progressivamente as metas e os direitos de
emissão de um número crescente de países, de forma a atingir os níveis
considerados seguros. Curiosamente, aquando da negociação dos valores
numéricos em Quioto, não havia noção senão vaga do que poderia ou
deveria ser considerado um limiar seguro, pelo que as metas em causa,
longe de serem informadas pela ciência, são-no antes pelas preferências
de cada bloco negocial. Só muito mais tarde é que a questão da trajectória
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global de emissões (e as consequentes limitações de emissões) entraram
no âmbito da negociação.13

O Protocolo, assinado em 1997, descura consequentemente e por
completo as necessidades prementes de adaptação (que aliás não eram
objecto do discurso científico do IPCC) e propositadamente reduz a
complexidade da resposta ao fenómeno das alterações climáticas a um
programa multianual, decadal, de reduções de emissões de gases com
efeito de estufa. Resultado de uma negociação intensa de dois anos, mas
construído sobre a definição e negociação implícita do conceito do pro-
blema climático, desde 1988, ele é o culminar de uma tendência nas re-
lações internacionais no período pós-1989: o triunfo de uma concepção
do ambiente e do clima como questões económicas, e consequentemente
das respostas económicas ao problema.

É sem dúvida em grande parte a coincidência temporal entre o final
da Guerra Fria e a evolução de um sistema unipolar em torno de um
único modelo económico – o da economia de mercado sustentado na
democracia liberal – que origina a identificação, nas relações internacio-
nais, do ambiente global (ozono, chuvas ácidas, mudança climática)
como um caso particular de «falha de mercado» – a maior «falha de mer-
cado» como é repetidamente assinalado na literatura económica.14 A acre-
ditarmos em Fukuyama, o Protocolo de Quioto é o correspondente em
política de clima desse «tecno-econo-optimismo» que reina no Ocidente
pós-Guerra Fria – o fim da História (Fukuyama, 1992). Ao mesmo tempo,
a emergência nas relações internacionais de uma nova Europa mais as-
sertiva, e uma Presidência democrata dos EUA com um cunho mais in-
ternacionalista do que a sua própria elite, faz admitir uma idade de ouro
para um certo racionalismo nas relações internacionais, com iniciativas
como a criação dos Tribunais Internacionais Criminais, o reconheci-
mento do direito de ingerência humanitária, cujo reflexo na «ordem cli-

13 Mais precisamente, através em primeiro lugar das posições negociais do grupo dos
pequenos Estados-ilha afectados pelo clima, que advogam uma estabilização da concen-
tração das emissões de gases com efeito de estufa em 350 ppmv, e pela União Europeia
(450 ppmv). Em 2005, uma Conferência internacional em Exeter, promovida pelo go-
verno do Reino Unido e pela Comissão Europeia tentou definir o que seria «dangerous
climate change» tendo chegado a uma conclusão «proxy»: um limiar de concentração de
450 ppmv permitiria uma probabilidade de 50% de manter a variação da temperatura
média global  abaixo de 2º C em relação à média pré-industrial (Schellnhuber 2006) – é
esse o valor finalmente acordado (com a objecção veemente de algumas Partes) nos Acor-
dos de Copenhaga).

14 Em particular, na influente  revisão da ciência económica efectuada em 2006 pelo
Professor Nicholas Stern para a Presidência Britânica do G8 (Stern 2006).
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mática» é a criação de um sistema de monitorização de cumprimento do
Protocolo muito mais ambicioso do que se tinha previsto em qualquer
outro tratado ambiental (possivelmente comparável com o sistema que
subjaz à Organização Mundial de Comércio – também ela fruto deste
período) (Oberthur et al. 1999).

Hélas, a História não acabou

Contudo, tal como noutros domínios, a História não acabou, e aquilo
que se verificou depois do optimismo de Quioto foi a progressiva erosão
do sistema, a partir primeiro dos Estados Unidos, pela sua retirada do
Protocolo, e progressivamente pelo descrédito das organizações interna-
cionais de negociação de clima. A ambição da segunda metade dos anos
90 nunca foi atingida.

Contudo, os proponentes do «programa» do IPCC não desarmam,
pelo contrário. Por um lado, a comunidade científica está mais do que
nunca ciente da iminência da irreversibilidade das alterações climáticas
profundas na ausência de cortes nas emissões. Por outro lado, a criação
de um mercado europeu de carbono, seguindo de perto o programa do
Protocolo de Quioto, levou à criação de uma forte base de apoio para a
continuação do «programa» tale quale. O volume de negócios do mer-
cado europeu de carbono cifra-se já em biliões de dólares por ano, en-
quanto estimativas várias pontam para a possibilidade de criação de um
mercado global de carbono em valores comensuráveis dentro de duas
décadas com o actual mercado de petróleo. Se é verdade que o «pro-
grama» sofreu um abalo com as recentes decisões políticas internas dos
Estados Unidos (onde as várias tentivas de criação de um mercado fe-
deral de carbono se goraram até à data), é ainda hoje objectivo explícito
da política de clima da União Europeia e de vários parceiros internacio-
nais a criação de um mercado global de carbono.15 Como curiosidade,
é interessante notar que na China, onde se perspectiva a criação a curto
prazo de mercados regionais de carbono, as instituições promotoras dos
mesmos têm sido plataformas de trading e bolsas, muito mais do que os
stakeholders tradicionais na política de ambiente. Portanto, de um certo
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15 O autor é co-presidente da International Carbon Action Partnership (www. icap-
carbonaction.org), uma parceria intergovernamental entre várias iniciativas de mercados
de carbono, como sejam a União Europeia, os estados norte-americanos do Nordeste, o
estado de Ontario e  British Columbia, a Austrália e a Nova Zelândia. 
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ponto de vista, o «programa» de Quioto venceu, embora sem ainda con-
vencer.

Mas sobre um ponto de vista mais lato, o «programa» de Quioto, e a
sua definição e gestão do bem comum foram claramente postos em causa
já em Copenhaga, quando se percebeu que as motivações nacionais para
um acordo internacional sobre clima não se podem fundar apenas sobre
um programa estrito de limitação de emissões. Por outro lado, num
mundo pós-Copenhaga, é forçoso admitir que existem limites à inter-
venção internacional sobre as políticas nacionais, e que longe de poder-
mos definir e agir sobre o problema das alterações climáticas numa es-
tratégia top-down, como advoga a Convenção e como elabora o IPCC,
devemos em alternativa complementar o necessário «empurrão» interna-
cional, com uma análise muito mais detalhada sobre o que outros acto-
res, que não os governos, podem e devem fazer.

Redefinir o bem comum

Acima de tudo, porém, urge redefinir o problema como um problema
de cidadania internacional. A ênfase sobre a mitigação na negociação in-
ternacional, em detrimento da promoção da adaptação, em particular
em prol das comunidades claramente mais desfavorecidas – os pobres
nos países mais pobres –, serve os interesses dos países desenvolvidos sem
dúvida, com a sua capacidade financeira de adaptação e a sua menor ex-
posição aos impactes de alterações climáticas, mas não pode servir os in-
teresses da grande maioria da Humanidade. E desse ponto de vista, o
processo internacional em nada tem contribuído para uma definição cor-
recta do bem comum.

Urge simultaneamente aumentar os mecanismos de transparência in-
ternacional e nacional sobre o problema. Hoje é impossível saber com
alguma certeza o rumo das emissões da segunda maior economia do
mundo. A grande maioria dos países em desenvolvimento não publicam
e em muitos casos não têm capacidade para elaborar, os seus inventários
nacionais de gases com efeito de estufa. 

O foco da negociação deve ser menos o das metas de redução, mas o
do aperfeiçoamento dos processos de decisão: como poderemos de outra
forma perceber se as metas que temos correspondem à interpretação co-
lectiva do valor do bem comum em causa? O problema das alterações
climáticas necessita de uma governação e de uma ciência menos apoiada
sobre a estática comparada – a evolução do sistema climático evidenciada

Pedro Barata
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em relatórios periódicos como «fotografias flash» do estado de conheci-
mento, mas através de instituições que se permitam a reflexão sobre a
própria evolução do sistema climático e co-evolução de sistemas sociais
e económicos.

Finalmente, urge criar instituições mais adaptadas a um mundo em
que a resolução de um problema global não se faz apenas pelo diktat das
instituições internacionais (e dos seus financiadores), mas pela confluên-
cia de múltiplas acções a diversas escalas. É curioso, por exemplo, a falta
de ligação/representação de múltiplas iniciativas locais regionais na dis-
cussão e negociação internacional.

O desafio climático não é apenas um desafio tecnocrático de redução
de emissões; é um desafio à capacidade de instituições, mesmo inovado-
ras como o IPCC, de se redesenharem como instituições auto-reflexivas
e democráticas.
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Paulo Ferreira Magalhães

Capítulo 11

Condomínio da Terra: 
um património natural intangível
para superar a «falha de mercado»

Introdução

O fatalismo instalou-se. Quando as pessoas começam a aceitar que a
mudança climática é real, corremos já o risco de deslizar rapidamente da
crise climática para a catástrofe climática. Fatih Birol, economista-chefe
da Agência Internacional de Energia (IEA) e uma das maiores autoridades
do mundo sobre a economia do clima, afirmou ao The Guardian: «Se
não obtivermos um acordo internacional cujo efeito seja posto em prática
em 2017, então a porta (que segura a temperatura média 2º C abaixo da
época pré-industrial) será fechada para sempre.» Se a tendência actual da
produção energética continuar, a média da temperatura terrestre será 
2º C mais elevada em 2100 do que era em 1990. Os danos  serão irrever-
síveis para o planeta e para as condições da vida humana.

Perante uma ameaça desta gravidade, a crise financeira distrai as aten-
ções da totalidade da crise sistémica em que estamos imersos. Como é já
reconhecido por altos funcionários da ONU, do que se está à procura
não é de um acordo ambiental internacional, mas sim da maior revolução
industrial e energética alguma vez realizada.

Uma mudança desta importância não vai acontecer facilmente. De-
pois de 20 anos de tortuosas negociações sobre as emissões de gases de
efeito estufa, parece indiscutível que o maior obstáculo com que nos de-
paramos não serão as eventuais dificuldades na obtenção de soluções tec-
nológicas, mas sim a organização das estruturas internacionais necessárias
para pôr em prática não só a revolução tecnológica, mas também a cons-
trução de um sistema jurídico-económico que seja capaz de captar e in-
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teriorizar as externalidades ambientais positivas e negativas, ou seja, uma
base de justiça e reciprocidade para viabilizar um projecto colectivo de
recuperação da biocapacidade do planeta. 

Se por um lado, a urgência nos empurra para as soluções imediatas e
práticas, por outro lado somos obrigados a debruçar-nos sobre algumas
discussões teóricas uma vez que a noção de que o problema não é o da
obtenção de um acordo ambiental, mas sim o de construir um novo mo-
delo socioeconómico capaz de dar resposta à real dimensão do crise. 
A experiência demonstra claramente que não conseguimos intervir em
problemas estruturais sem intervir na estrutura.

As alterações climáticas são um caso clássico de deterioração dos bens
comuns. O uso partilhado de um mesmo bem por um grupo alargado
de indivíduos resulta numa subdefinição da propriedade. As soluções en-
contradas até hoje para estas situações resumiram-se à divisão e privati-
zação do bem, uma vez que a experiência demonstrou que a alternativa
comunitarista desemboca na inevitável «Tragédia dos Comuns». Com a
crise ambiental global e a descoberta dos sistemas naturais globais, que
são de todo insusceptíveis de divisão e apropriação, somos confrontados
com o abismo da tragédia. É num contexto de uma «impossibilidade po-
lítica» que surge o reconhecimento pela Academia Sueca de um Nobel
da Economia atribuído a Elinor Ostrom, pelo seu invulgar trabalho de-
senvolvido em torno dos Commons. Com este contributo, desmascarou-
-se a noção generalizada da fatalidade da tragédia comunitarista e abri-
ram-se as portas à possibilidade de um happy end. Nesta nova abordagem
fica claro que existe a necessidade de «desenvolver uma nova teoria para
explicar fenómenos que não se encaixam num mundo dicotómico de
«Mercado» e «Estado» (Walljasper 2011). Mesmo assim, não existe uma
fórmula mágica para a gestão dos bens comuns, sobretudo quando estes
bens se alargam à escala global. Nesta nova abordagem de Ostrom, é
omitida uma terceira via de gestão integrada das várias formas de pro-
priedade, que usa de forma complementar e subsisdiária a propriedade
privada, colectiva ou pública. Existe uma outra abordagem jurídica, que
embora nunca tenha sido usada numa escala global, é usada com sucesso
comprovado em prédios, comunidades rurais e na gestão de recursos co-
muns entre países contíguos: o instituto jurídico do condomínio. Ao de-
limitar diferentes tipos de propriedade sobre um mesmo bem ou recurso
materialmente indiviso, organizando as diferentes competências na sua
gestão, esta forma híbrida de «propriedade complexa» consegue harmo-
nizar os diferentes interesses privados e comuns, tornando esta sobrepo-
sição de propriedades perfeitamente simbióticas. Com base nesta mol-
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dura conceptual de organização de interesses potencialmente conflituan-
tes sobre um mesmo bem, em 2007, iniciou-se um trabalho de adaptação
de escala de um modelo de organização para o planeta, a partir das solu-
ções já testadas pelo instituto jurídico do condomínio.

Partindo da questão primordial «porque insistimos em definir factores
essenciais para a nossa existência como externalidades?» (Oliveira 2011),
procuramos respostas para problemas estruturais como a dispersão dos
benefícios (externalidade positivas) e encargos (externalidades negativas)
por todo o planeta, a possibilidade de os capturar, a forma de os medir
e valorar, e o modo de os internalizar num património comum. A reso-
lução destes problemas enquadra-se num contexto de estruturação das
profundas interdependências entre os interesses da humanidade e os le-
gítimos interesses dos Estados.

A combinação de ferramentas que se propõe tem como base estrutu-
ral uma proposta de reconhecimento de um suporte jurídico global, que
transforme o «buraco negro» da «falha de mercado para onde confluem
as «externalidades ambientais» positivas e negativas, num Património Na-
tural Intangível para a Humanidade. 

A inclusão na mesa das negociações de uma contabilidade de relações
que inclua contributos positivos pode não só abrir as portas à construção
de uma economia capaz de disponibilizar serviços ambientais vitais,
como também pode constituir a base estrutural de resposta às questões
de reciprocidade, confiança e previsibilidade, que Ostrom considera es-
truturais para alguém estar disposto a alterar o seu comportamento, no
contexto de uma ação colectiva. 

Esse novo património seria constituído em torno do «interesse/preo-
cupação» da humanidade, na manutenção dos sistemas naturais globais,
dentro dos limites adequados à vida humana. O reconhecimento de um
Património Natural Intangível relativo aos sistemas climático e oceânico,
que formam no seu conjunto o sistema funcional de manutenção da vida
do planeta, é a base a partir da qual se propõe a organização das relações
humanas globais que se estabelecem através destes mesmos sistemas. Esta
opção baseada na dimensão funcional dos sistemas poderá ainda consti-
tuir uma passo na resolução do conflito latente com o conceito de espaço
soberano. A gestão desse património comum é subsidiária da realização
dos interesses de cada Estado, na medida em que nenhum Estado con-
segue assegurar de forma isolada um ambiente sadio aos seus próprios
cidadãos.
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De uma formulação política vaga 
à necessidade de um suporte jurídico

A Resolução 43/53 de 6-12-1988-AG/ONU sobre alterações climáti-
cas, na impossibilidade de usar a divisão e privatização do bem, afirma
no primeiro parágrafo do seu preâmbulo que «a mudança climática da
Terra e os seus efeitos adversos são uma preocupação comum da huma-
nidade». Esta solução apontou uma nova fisionomia ao regime de Patri-
mónio Comum da Humanidade, através do conceito Commom Concern
of Mankind, implicando a redefinição desse regime, tal como havia sido
consagrado na Convenção de Direito do Mar (1982). Com raízes comuns
em conceitos como os commom interest, global commons, Common Heritage
of Mankind, ou ainda, intergeneration equity/responsibility/rights, a opção da
consagração jurídica de um problema ou de uma preocupação como o
Common Concern of Mankind constitui simultaneamente uma identifica-
ção do problema e um acto proclamatório de apelo à sua resolução, mas
não é ainda um instrumento apto a implementar soluções. Ora a neces-
sidade de se caminhar na concretização deste interesse obriga a que se
delimite o conceito indeterminado e genérico do «interesse comum da
humanidade» em algo mais palpável que não exista apenas no espírito
dos seres humanos como «preocupação». 

«[...] é muito importante que o conceito Common Concern of Mankind
seja aprofundado para tornar o seu conteúdo e o seu escopo compreen-
síveis e claros. É também importante para se ter a certeza de como este
conceito pode ser interpretado em termos de direitos e obrigações dos
Estados no processo da sua implementação. É compreensível que assim
seja, pois esse é um conceito novo nas relações internacionais e no Di-
reito internacional. Ele continuará a desenvolver-se no futuro próximo,
e a sua interpretação dada hoje irá evoluir. Contudo, antes do início das
negociações sobre a convenção climática é necessário identificar os prin-
cipais elementos deste conceito» (Tolba 1990).

Uma economia que produz biocapacidade

De modo discreto mas ininterrupto, os ecossistemas prestam os ser-
viços ecológicos que sustentam a vida do planeta e que constituem um
suporte vital para a própria humanidade. A humanidade sempre depen-
deu dos serviços prestados pela biosfera, tendo construído a civilização
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com base no pressuposto de que estes seriam infinitos, isto é, de que exis-
tiria sempre mais capital natural do que capital humano construído. 

Seguindo as leis da própria economia, foi necessário que a escassez
originada pelo aumento do consumo e redução na disponibilização de
serviços ambientais começasse gerar os seus efeitos e a provocar os con-
sequentes prejuízos, para que a nossa sociedade se apercebesse do valor
vital dos ecossistemas. No entanto, porque até há pouco tempo foram
considerados infinitos, imensuráveis ou mesmo desconhecidos, ou ainda
por serem difusos e de difícil quantificação, o seu contributo foi sempre
omitido em avaliações financeiras. 

Não restam dúvidas quanto à imensurabilidade do que é «vital». 
A questão que fica por resolver é a de sabermos se, pelo facto de serem
difusos e de difícil quantificação, estes serviços estarão condenados,
mesmo na escassez, a não valerem nada no nosso sistema de valoração
de serviços e bens, arrastando com esta impossibilidade a perpetuação de
uma economia predadora de recursos naturais limitados e inviabilizando
a criação de um sistema de reposição e manutenção dos serviços vitais. 

Sabe-se que, neste momento, necessitaríamos de 1,5 planetas para as-
segurar a reposição dos recursos consumidos, o que quer dizer que a pro-
cura destes serviços ambientais é 0,5 vezes superior à oferta. Se os serviços
ambientais são vitais para o bem-estar da humanidade, por que razão
esta economia não é capaz de os produzir e disponibilizá-los em quan-
tidades adequadas à procura existente? Ou visto de outro prisma, por
que razão esta economia não consegue igualmente condicionar a procura
em função da disponibilidade existente de serviços ambientais? Existem
ou não instrumentos que nos permitam aumentar a oferta de serviços
ecológicos e diminuir a procura e desta forma encontrar um equilíbrio?
Porque não são estes fluxos de serviços vitais ambientais um activo eco-
nómico, quando na verdade sem esses serviços a economia não pode
funcionar? Porque é que as nossas sociedades são capazes de nos fornecer
instrumentos de alta tecnologia e são incapazes de nos fornecer os servi-
ços ecológicos vitais de que mais necessitamos? «Considerando, porém,
o estado de degradação a que o ambiente chegou, a responsabilidade in-
tergeracional deveria ir mais longe: já não basta deixar às gerações futuras
o ambiente tal como foi recebido, mas é necessário recuperar a qualidade
do ambiente, aproximando-a do nível óptimo» (Aragão 1997).

O desafio de se construir uma economia verde não será apenas o de
reduzir a poluição, desenvolver tecnologias verdes, melhorar a ecoefi-
ciência ou tentar organizar a fruição colectiva de um bem comum através
de uma função de troca e alienação de direitos de poluição, com todos

225

11 Bem Comum Cap. 11_Layout 1  5/27/13  8:35 AM  Page 225



os efeitos perversos daí decorrentes. Construir uma economia verde é
também manter e recuperar o capital natural, introduzindo nas contas
das relações internacionais e nos PIB os contributos positivos de cada
interveniente no sistema natural terrestre e desta forma permitir que exis-
tam estímulos à recuperação da biocapacidade do planeta para sustentar
uma vida humana.

Se existir um sistema que assegure uma compensação pelos benefícios
prestados a toda a humanidade, enquadrados numa contabilidade global
através dos saldos dos contributos negativos e positivos para a manuten-
ção dos sistemas naturais globais, o aumento da disponibilização de ser-
viços ecológicos poderá ser contabilizado como um activo no PIB de
cada país. Sabendo-se que o potencial ecológico do planeta é limitado,
a ecoeficiência de cada país passará não só pelo aumento da eficiência
no consumo de recursos, mas igualmente por recuperar a biocapacidade
através do aproveitamento do potencial ecológico existente. O desenvol-
vimento desta nova actividade será gerador de riqueza e empregos, em
zonas que até hoje foram consideradas «economicamente deprimidas».
Mas para investir na recuperação e manutenção dos ecossistemas e gerar
de forma voluntária benefícios para toda humanidade, é necessário en-
contrar formas de capturar e medir esses benefícios, e contabilizá-los.

Um património comum para superar 
a «falha de mercado»

A dispersão da maioria dos encargos e benefícios ambientais por toda a
humanidade é identificada pela economia como uma «falha de mercado»,
uma vez que «não existe uma instituição de troca onde o sujeito que afecta
positivamente outro(s) recebe uma compensação por isso ou o sujeito que
afecta negativamente outro(s) suporte o respectivo custo» (Soares 2001).

Quando se está confrontado com bens comuns, sobretudo com os
bens comuns globais, os direitos de propriedade estão subdefinidos. 
A existência de muitos agentes a utilizar o recurso, nestas condições, leva
à «falha de mercado», a um ineficiente nível de utilização do recurso e a
uma especial propensão para o uso excessivo do recurso.

«Note que é a ausência de (ou dificuldade de assinalar) direitos com-
pletos de propriedade dos recursos ambientais que torna o seu uso menos
eficiente. Caso a especificação dos direitos completos fosse possível, uma
negociação entre os usuários poderia ocorrer de forma que os usos de
maior retorno (mais eficientes) fossem priorizados, ou seja, as trocas de
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direitos no mercado induziriam a que os usuários de maior benefício de
uso (ou menor custo) fossem aqueles que pagassem mais por esses direi-
tos. Os termos da negociação seriam com base nos custos e benefícios
percebidos pelas partes. Para que um mercado de direitos, entretanto, se
realize será necessário que os direitos de propriedade sejam bem definidos
e que haja um grande número de participantes comprando e vendendo
com diferentes custos e benefícios. Por outro lado, um mercado, assim
institucionalizado, diversificado e atomizado requer um apoio institu-
cional e legal mais sofisticado» (Motta 2011).

A institucionalização de mercados verdes de carbono ou de biodiver-
sidade constitui em si mesma uma interessante experiência conceptual
para a construção de uma economia verde, mas não responde à dimensão
global dos benefícios e encargos que se pulverizam de forma difusa pelos
sistemas naturais globais. Estas opções, ainda que válidas, não se substi-
tuem a um enquadramento global, sob pena de incorrermos em novas
falhas e efeitos indesejados. «Uma solução global para o desafio da sus-
tentabilidade é um pré-requisito para uma vida sustentável à escala local
e regional» (Costanza et al. 1997). Se para a economia esta «ausência de
propriedade» leva à «falha de mercado» e ao uso ineficiente, para o Di-
reito essa natureza global intangível é considerada de «interesse difuso»
que vagueia numa nebulosa jurídica de onde derivam conceitos indeter-
minados como Biosfera Património Comum da Humanidade, Global
Commons, Common Heritage of All Life, etc., em que se misturam elemen-
tos constitutivos da soberania do Estado e os interesses da humanidade.
«O interesse e preocupação com a humanidade oferece uma dificuldade
de definição precisa dos seus contornos [...]» (Pureza 1998).

Tal como num condomínio, no planeta não existe uma comunidade,
porque existem distintos povos organizados autonomamente em sobe-
ranias independentes e separadas, que concorrem no uso de sistemas que
circulam por todo o planeta e que são necessariamente de utilização con-
junta, em que nenhum dos Estados se pode excluir ou pode excluir ou-
tros do seu uso. Estes factos compõem uma sobreposição entre os inte-
resses próprios de cada Estado e a prossecução dos interesses de toda a
humanidade. Num cenário de ausência de um quadro conceptual que
estruture a interdependência, esta sobreposição de interesses resulta na
«dificuldade de definição precisa dos seus contornos» e na inevitável con-
corrência conflituosa com os resultados de uma tragédia anunciada de
todos os interesses, individuais ou colectivos.

Os sistemas jurídicos nacionais e o direito internacional já há muito
tempo reconheceram a propriedade comum ou a existência de recursos
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ou interesses partilhados de forma equitativa. O conceito de res communis
é uma forma de propriedade comum, que impede a apropriação indivi-
dual, mas permite uso comum de um recurso. Contrasta com res nullius,
em que existe um bem a que todos podem ter acesso, mas este não per-
tence a ninguém e pode ser livremente usado. É a ausência de um inte-
resse comum. Quando esta propriedade comum se alarga a toda a hu-
manidade, passam a ser considerados res omnium, bens de todos. «Na
sequência desta ideia, surge a noção de responsabilidade intergeracional
pela preservação das res omnium. Se todos os bens e recursos da Terra são
património comum da humanidade, então todos os seres humanos, per-
tencentes quer às gerações presentes quer às futuras, devem ter acesso a
esses mesmos recursos» (Aragão 1997).

O conceito de res communis omnium, como um regime de propriedade
comum alargado a toda a humanidade que impede a apropriação indi-
vidual, mas permite uso comum de um recurso numa perspectiva espa-
ciotemporal, poderá ser o conceito que melhor enquadra a situação em
apreço. 

Do reconhecimento das alterações climáticas pela Resolução 43/53
de 6-12-1988-AG/ONU como «interesse comum», podemos decorrer
que o próprio sistema sobre o qual estas alterações climáticas se realizam,
neste caso o sistema climático, já não pode ser considerado como res nul-
lius, isto é, já não existe ausência de um interesse, e como tal já não pode
ser livremente usado. 

Neste contexto, o regime de Património Comum da Humanidade
continua a ser o único que pode fornecer enquadramento jurídico-inter-
nacional adequado à regulação de bens que nos convocam para outras
dimensões da condição humana, situadas já não no domínio do estrita-
mente material, mas sim no que de qualitativo envolve também o bem-
-estar de toda a humanidade.  

«Da ideia de Património Comum da Humanidade, podem-se retirar
duas consequências: primeiro, sobre estes recursos existe uma espécie de
comunhão, uma sobreposição e um paralelismo de direitos absolutos,
cuja finalidade é a satisfação tanto de interesses colectivos com indivi-
duais; segundo, as gerações actuais os detêm apenas a título fiduciário.
A responsabilidade fiduciária das gerações presentes perante as futuras
significa que os recursos devem ser deixados às futuras gerações, tal como
foram encontrados, preservando tanto a variedade como a abundância e
a qualidade dos bens» (Aragão 1997).

José Manuel Sobrino vai mais longe e avança com uma proposta con-
creta: «Certamente uma abordagem jurídica formal à noção de Património

Paulo Ferreira Magalhães

228

11 Bem Comum Cap. 11_Layout 1  5/27/13  8:35 AM  Page 228



Condomínio da Terra: um património natural intangível para superar a «falha de mercado»

Comum da Humanidade excluiria os recursos vitais assim como o sistema
climático, em si mesmo. Mas na minha opinião, a evolução da comuni-
dade internacional, a dimensão patrimonial desses bens, a necessidade de
transmissão, possibilitaria a aplicação dos princípios fundamentais do Pa-
trimónio Comum da Humanidade e torná-los, portanto, livres de quais-
quer apropriações estatais ou privadas, acessíveis a todos e realizada numa
gestão internacional e institucionalizada, tendo especialmente em conta
o desenvolvimento desigual dos Estados. Neste sentido, pode-se argumen-
tar que o sistema climático para a humanidade tem uma dimensão de he-
rança que envolve a ideia de transmissão de um clima adequado para a
vida na nossa geração e para futuras gerações» (Sobrino 2009).

Esta opção da configuração de um sistema natural global como uma
res communis alargada a toda a humanidade poderá vir a constituir um
alicerce que possibilita a resolução de uma série de problemas opera-
cionais complexos, como seja o problema da inadequação do alcance
intergeracional do Direito aos novos fenómenos globais e o problema
do buraco negro das «falhas de mercado» decorrentes da indefinição
da propriedade destes bens ambientais globais. Ao ultrapassarmos a au-
sência ou a dificuldade de assinalar direitos completos de propriedade
dos recursos ambientais comuns, conseguimos capturar aqueles efeitos
que hoje são considerados «externalidades» no nosso sistema econó-
mico, para serem enquadrados como internalidades do sistema global.
Possibilita-se ainda a quantificação e medição desse «interesse comum»,
a criação de um sistema de contabilidade de direitos e deveres relativos
a esse património comum e a criação de um sistema relativo à sua go-
vernação.

Dessa forma, a opção da configuração do sistema climático e do sis-
tema oceânico, como res communis omnium, permite que os serviços am-
bientais vitais de interesse comum possam ser capturados e contabiliza-
dos num património comum, que se pode medir pela sua aptidão para
assegurar condições de vida humana para as actuais e próximas gerações.
O valor deste património dependeria de índices qualitativos informados
pela ciência, como sendo os limites planetários que delimitam um «es-
paço de manobra seguro» (Steffen et al. 2011) para a humanidade.

Património natural da humanidade

A dificuldade em delimitar o objecto jurídico relacionado com o «in-
teresse/preocupação» da humanidade, em nossa opinião, prende-se não
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com o bem natural que se pretende salvaguardar, mas com a dificuldade
em se definir qual o bem «ambiente» a que nos referimos, sem entrar em
confronto com o espaços físicos/geográficos das diferentes soberanias.
Quando falamos em atmosfera, hidrosfera, inevitavelmente, dentro des-
tes conceitos, cabem não só os sistemas naturais mas também a dimensão
espacial geográfica. Por outro lado, quando falamos de sistemas naturais,
falamos das «leis da natureza», dos ciclos naturais e de uma actividade
«funcional» da natureza. As descobertas que revelaram o funcionamento
global do Sistema Natural Terrestre são ainda recentes, e a operação men-
tal de separar os sistemas naturais globais dos espaços soberanos é uma
actividade que exige tempo e reestruturação do raciocínio. Independen-
temente destas evoluções que requerem os seus próprios processos de se-
dimentação, certo é que não possuímos nenhum objecto jurídico, que
se adeqúe às características desse «bem ambiente» de carácter difuso e in-
tangível, que por um lado vá além da mera preocupação, mas que fique
aquém do espaço geográfico da soberania. Na sequência das alterações
da composição química da atmosfera surgem alterações na composição
dos oceanos. Da interacção entre estes sistemas aparecem mudanças nas
dinâmicas de distribuição e transmissão de energia e temperaturas, e em
toda a complexa teia de equilíbrios que asseguram as condições ambien-
tais para o bem-estar humano. A introdução destas alterações provoca
diminuições ou melhorias no bem-estar de todos os membros inseridos
no sistema terrestre, logo interfere-se na esfera jurídica de todos os outros
humanos. Quando se fala na «nebulosa jurídica» ou na dificuldade de
definição precisa dos contornos desse interesse e preocupação com a hu-
manidade, está-se a falar destas trocas de massa e energia entre a atmosfera
e a superfície sólida ou líquida do planeta e de todos os processos bio-
geoquímicos que os cruzam. 

Esses processos consistem num conjunto de componentes que se
transformam e interagem no tempo, resultado de dinâmicas internas ca-
racterísticas e de influências externas (actividades humanas, erupções vul-
cânicas, variações na actividade solar, etc.), que contribuem de forma di-
ferenciada para o estabelecimento de estados de equilíbrio dinâmico a
que chamamos clima. Esta noção de processos funcionais que se desen-
rolam no plano da composição química da atmosfera ou dos oceanos
não se confunde nunca com as noções geográficas de território nacional,
de espaço aéreo, de zona económica exclusiva ou ainda de espaço geo-
gráfico de um ecossistema. 

Está-se, portanto, não num plano espacial dos territórios dos Estados,
mas sim num plano de «sistemas funcionais» cuja dimensão é sempre a

Paulo Ferreira Magalhães
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global. A manutenção desse equilíbrio que constitui o suporte de um
bem-estar humano é o Common Interest of Mankind, e o seu desequilíbrio
o Common Concern of Mankind. Simone Borg identifica este interesse
comum como um estatuto legal de um recurso comum «intangível» que
abrange os bens comuns globais. Pureza (1998) falava já de bens comuns
globais pós-materiais. 

Parece, em definitivo, que a natureza possui uma dimensão, que em-
bora exista dentro do espaço geográfico do planeta, está para lá do espaço
geográfico das soberanias e dos bens materiais fisicamente apropriáveis.
Essa outra dimensão funcional que se rege pelas leis da física e da química
e que fazem o sistema global da vida funcionar são as funções mais im-
portantes para a vida humana e não cabem espacial e temporalmente em
nenhum dos conceitos jurídicos anteriores.

Parece então existir uma dimensão «intangível» da natureza, cuja com-
plexidade das suas interacções ainda nos é desconhecida na sua totali-
dade, sendo-nos por esse motivo também difícil defini-la e delimitá-la.
No entanto, sabe-se hoje que essa natureza funcional, incorpórea, pós-
-material ou imaterial, é a essência da dinâmica da vida e por isso é vital
para a humanidade. 

A atribuição de uma dimensão patrimonial ao sistema climático, pro-
posta por Sobrino (2009), permite não só a desterritorialização da natu-
reza, como permite individualizar a função natural, isolá-la do conceito
de soberania e distinguir juridicamente os serviços ambientais da infra-
-estrutura física do ecossistema que disponibiliza o serviço. Esta noção
de Património Natural Intangível permite que a disponibilização de ser-
viços de interesse comum para toda a Humanidade possa ser capturada
através de níveis de qualidade dos sistemas climático e oceânico. A cons-
trução deste património, e de índices de qualidade desse património, é o
suporte estrutural para o desenvolvimento de novas actividades de pres-
tação de serviços ambientais e recuperação de ecossistemas. 

Esta dimensão funcional ultrapassa a noção de espaço aéreo, marí-
timo ou terrestre. Entra-se no domínio intangível da natureza, que é
para todos os efeitos onde se encontra o Common Concern of Mankind.
O que preocupa a humanidade no seu todo é o funcionamento destes
sistemas naturais globais num equilíbrio que lhe proporcione bem-estar
e a possibilidade de as gerações futuras poderem usufruir de condições
de vida sãs.

Essa natureza «intangível», porque nos une a todos, é a essência e o
verdadeiro Património Comum da Humanidade. 
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A necessidade de uma métrica comum

O primeiro passo para iniciar esta gestão de forma integrada será o de
encontrar uma medida aceite por todos, que seja capaz de traduzir em
unidades a realização de encargos e benefícios colectivos nos sistemas
naturais globais.

Como se afirma no TEEB Report de 2008, «Os estudos de valorização
existentes variam quanto ao alcance, qualidade, metodologia utilizada e
a sua capacidade para serem utilizados em avaliações de grande escala.
Muitas vezes os valores calculados não são comparáveis, não só por serem
de distinta natureza ou por estarem em unidades distintas, ou ainda por
não se referirem a um serviço ou a uma área específica» (Sukhdev 2008).

Para construir uma economia verde e humana, capaz de simultanea-
mente assegurar a provisão de serviços ecológicos de forma articulada
com a diminuição da procura, é necessária a criação de um sistema de
contabilidade global que seja capaz de traduzir os contributos positivos
de forma comparável com os negativos e que, ao mesmo tempo, permita
que estas informações possam ser cruzadas entre as dimensões locais e
globais. Para isso, é fundamental resolver previamente os problemas da
variabilidade de metodologias utilizadas, das diferenças espaciais e bio-
lógicas entre distintas unidades geográficas, de diferenças entre os vários
serviços ecológicos disponibilizados por cada um dos ecossistemas e
ainda que esta métrica esteja integrada com um sistema jurídico que re-
solva o problema da impossibilidade de apropriação dos serviços, do livre
acesso e não exclusão do seu uso relativamente a toda a comunidade hu-
mana.

O hectare global, do Global Footprint Network, tem não só a virtude
de incluir numa mesma métrica os diferentes impactos sobre os sistemas
ecológicos, através da pegada ecológica (débito), como também a partir
da biocapacidade (crédito) consegue incorporar os benefícios dos serviços
ecológicos. É uma métrica com capacidade de utilização nas variadas es-
calas (local, regional ou global) que possibilita o cruzamento destas in-
formações, isto é, permite-nos assinalar e quantificar quais os encargos e
benefícios globais realizados localmente. Partindo do conhecimento do
débito e do crédito de um território, obtemos dessa diferença o EcoSaldo
em hectares globais. 

A utilização de uma métrica uniformizada, como o hectare global,
que funciona como uma grelha agregadora de vários indicadores analíti-
cos mais fragmentados, apresentará sempre as suas vantagens e desvan-
tagens e será sempre passível de críticas provenientes do estabelecimento

Paulo Ferreira Magalhães
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de médias, estimativas ou generalizações. Mas considera-se que, neste
momento, a questão mais premente será a de aceitar que é necessário
chegar a um acordo quanto à utilização de uma métrica comum que pos-
sibilite a contabilidade dos contributos de cada um para esse «Património
Intangível», ou seja, para os sistemas naturais globais. Dessa forma ad-
quire-se um padrão referência que, ao ser utilizado por todos, permite a
reciprocidade, confiança e previsibilidade necessárias para impulsionar a
contabilidade de um «Património Intangível Natural da Humanidade».
Se a construção deste padrão referência é um instrumento estrutural para
o projecto de redução da exploração dos sistemas naturais e recuperação
da biocapacidade do planeta, mais importante do que ser utilizada uma
ou outra métrica, será o acordo entre todos na utilização de uma mesma
métrica.

A necessidade de um valor comum

Quando se introduzem melhorias nos sistemas naturais globais (sis-
tema climático ou oceânico), todos os membros da humanidade vão usu-
fruir desses benefícios. Nestes casos, estamos perante um serviço ecoló-
gico de interesse comum, que é aquele tipo de serviços que, pela sua
natureza, permite que a totalidade da humanidade possa usufruir dele
apenas porque existe e é impossível de excluir qualquer tipo de benefi-
ciários.

Num contexto de grande diversidade de países, com diferenças assi-
naláveis nas quantidades e tipos de serviços ambientais disponibilizados
para os sistemas comuns, de enormes diferenças quanto ao uso desses
sistemas e de grandes disparidades no desempenho económico, como se
poderá capturar a relevância económica do contributo individual de cada
um para o regular funcionamento dos sistemas naturais comuns? Tendo
em conta os elevados resultados obtidos através dos estudos de valoração
dos bens e serviços ambientais, algum dia será possível introduzir estes
valores na economia? Poderemos algum dia obter um valor exacto para
os serviços ambientais?

Uma primeira tentativa foi desenvolvida por Robert Costanza e ou-
tros, e foi publicado na revista Nature em Maio de 1997. Num breve ar-
tigo, os autores descrevem muito sinteticamente os complexos processos
utilizados para estimar o valor monetário dos serviços ecológicos globais
de 17 serviços de ecossistemas e 16 biomas. Utilizando novos cálculos
baseados em estudos anteriores que analisavam e atribuíam valor a ser-
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viços pontuais (como a purificação de água, captura de carbono, retenção
de solos, etc.), adicionaram os valores parciais para chegar a um valor
global médio por unidade de área e por bioma. Alexandra Aragão, refe-
rindo-se ao estudo inicial de Costanza, afirma mesmo: «Claro que, de-
vido às enormes incertezas envolvidas, os autores admitem a dificuldade
de chegar, alguma vez, a um valor exacto e incontestável. No entanto, o
que o esforço desenvolvido mostra claramente é o quão subavaliada está
a importância dos benefícios dos serviços da biodiversidade para o bem-
-estar humano, e como esta miopia tem conduzido a decisões insusten-
táveis relativamente à utilização de recursos naturais» (Aragão 2011). 

Numa análise distinta, o UK National Ecosystem Assessment 2011 rejei-
tou qualquer tentativa de estimar um valor global dos serviços de ecos-
sistema por considerar que muitos destes serviços são essenciais para a
continuação da existência humana e que, por isso, os valores totais mais
não seriam do que meras estimativas, muito por baixo, de um valor in-
finito. 

A questão que parece ser mais relevante neste momento não é a de
saber se o estudo de Costanza et al. (1997), e todos os outros que se lhe
seguiram, são realmente infravalorados ou supravalorados, mas sim o
quanto nos custa hoje e quanto nos vai custar no futuro o facto de não
se conseguir traduzir em unidades monetárias um valor imensurável, e se
pelo facto de se ter construído uma economia em que a «natureza do
valor» não é coincidente com algumas das nossas principais necessidades,
erro depois de desvendado, será susceptível de ser corrigido.

«Deste modo, a percepção da falta de correspondência entre o irrisório
valor de mercado e o supremo valor real deve ser vista como estímulo à
busca de um valor mais próximo da realidade e não como obstáculo à
valoração por receio de que o valor calculado fique aquém do valor real
[...]. Em suma, o ‘pudor’ em atribuir um valor monetário aos elementos
componentes da natureza tem como efeito manter a exploração de re-
cursos a custo zero ou próximo de zero, o que, na óptica da preservação
do recurso, é certamente pior do que a atribuição de um preço, por muito
baixo ou pouco rigoroso que seja» (Aragão 2011).

Se o conceito de hectare global é uma ferramenta que nos permite
ter uma noção de medida desta rede complexa da biocapacidade dispo-
nibilizada e do seu consumo, a atribuição de um valor a cada unidade
de biocapacidade poderá ser um caminho para fazer reflectir os diferentes
desempenhos ecológicos de cada um na economia, e desta forma apro-
ximar os desempenhos das economias das sociedades humanas com os
sistemas naturais.

Paulo Ferreira Magalhães
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Como poderemos encontrar um valor para compensar quem dispo-
nibiliza serviços ecológicos de interesse comum e beneficia toda a hu-
manidade? 

Do lado da oferta dos serviços ambientais, o que se propõe é a quan-
tificação dos custos de provisão dos benefícios indirectos realizados nos
sistemas naturais comuns. Quer-se saber quanto custa oferecer cada uni-
dade de biocapacidade, que é um benefício usado por todos, a nível glo-
bal, e isso está directamente relacionado com os custos de manu -
tenção/recuperação do bom estado dos ecossistemas. 

Partindo da obtenção deste valor, em diversos ecossistemas e em di-
versos países, essa deverá ser a informação-base para o processo político
de construção do preço. Uma vez que antecipadamente já se reconheceu
a impossibilidade de o pagamento de serviços de ecossistema correspon-
der ao real valor dos serviços prestados, o que se deve procurar encontrar
será o valor mais adequado para realizar essa compensação pelos serviços
de interesse comum. 

A obtenção de um preço comum para cada unidade de biocapacidade
será sempre resultado de um processo político, informado pela realidade
económica existente, pelos valores obtidos pelos estudos de valoração
de serviços ambientais, pelos objectivos a atingir e pelos custos de provi-
são, incluindo nestes a manutenção e recuperação de ecossistemas.

Sejam quais forem os critérios adoptados para a obtenção de um
preço, o importante a reter é que essa compensação poderá significar
uma alteração do paradigma de uma sociedade exclusivamente predadora
de recursos ambientais para uma outra que, paralelamente, possui uma
actividade económica de reposição e manutenção de recursos naturais.

O acerto de contas

Quando se fala em atribuir um valor económico aos serviços ecoló-
gicos, imediatamente se pensa que será necessário transformá-los em pro-
dutos transaccionáveis e que se terá de criar um mercado convencional.
Essa não é a abordagem correcta, porque se está a falar de bens de livre
acesso e não se pode usar um mercado convencional para gerir bens de
cujo consumo ninguém pode ser excluído. Uma vez que todos os países
consomem e disponibilizam serviços ecológicos que se reflectem nos sis-
temas naturais globais, só obtendo o saldo entre a totalidade da oferta e
do consumo será possível encontrar uma plataforma de justiça e assegurar
equidade não só intrageracional mas também intergeracional.
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Como neste caso o mercado tradicional é inviável, a solução proposta
passa pela criação de contas-correntes e acertos de EcoSaldos, a serem
realizados pela ONU, em função dos limites globais. «Mecanismos de
mercado ou de regulação de Estado estão longe de terem a vitalidade
para uma mudança radical da relação com uma administração da casa
(planeta) que harmonize a interacção das actividades humanas com o
meio ambiente biótico e abiótico» (D’Avignon 2011)

A institucionalização de uma plataforma onde todos os contributos,
positivos e negativos, e onde o acerto de saldos se operacionalizam tendo
em conta os objectivos comuns dentro dos limites físicos do planeta, é
uma condição base para se alcançar um acordo onde os interesses de
todos tenham a possibilidade de serem assegurados. 

Depois de ultrapassado o problema da «falha de mercado» através da
configuração dos sistemas naturais globais (climático e oceânico) como
res communis omnium, estão ultrapassados os problemas da ausência ou
da dificuldade de assinalar direitos completos de propriedade aos recursos
ambientais. Sobre esta base jurídica é possível construir não só uma con-
tabilidade mas também uma gestão institucionalizada, uma vez que este
reconhecimento jurídico, ao permitir uma separação de propriedades
entre as soberanias dos Estados e os sistemas naturais globais, permite
igualmente uma separação de competências entre a gestão dos sistemas
comuns e as tradicionais funções do exercício de soberania de cada Es-
tado. Com o acerto de saldos entre todos, seriam também geradas receitas
para o financiamento do processo de institucionalização de gestão e para
o desenvolvimento de projectos de interesse comum.

O ambiente não é um produto que se transacione, é um bem a man-
ter. Como afirma Robert Costanza (2010), «não é que tenhamos que
pagar pelos serviços, nós já estamos a receber o valor sem o pagar. O que
é preciso perceber é que se destruirmos os ecossistemas então vamos ter
que pagar e isso vai custar-nos muito mais do que podemos suportar».
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Capítulo 12

A informação na era digital: 
bem público e/ou privado?

Introdução

Um bem é por definição uma coisa útil. Já a distinção entre bem pú-
blico e bem privado separa, dentro das coisas úteis, aquelas que pela sua
natureza ou afectação não são ou, pelo contrário, são, susceptíveis de pro-
priedade ou apropriação privadas. Tudo depende, portanto, da natureza
do bem e/ou do destino ou regime que a sociedade lhe atribua. 

Vale a pena analisar a informação à luz destas ideias gerais e abstractas.
Mas o carácter vago e a amplitude do conceito, aliados às profundas
transformações que têm marcado o fenómeno da informação ao longo
do tempo e especialmente na era contemporânea, não facilitam a tarefa
de caracterização da informação como bem público e/ou privado. 

À primeira vista, dir-se-ia que as mudanças em curso impulsionadas
pelas novas tecnologias de informação e em particular pela internet têm
alargado o âmbito da informação como bem público, livremente acessí-
vel. Nunca como hoje foi possível aceder a informação com os mais va-
riados conteúdos de forma tão célere e alargada e a custos relativamente
baixos. No entanto, é também claro o rápido desenvolvimento de uma
economia e de um mercado da informação apoiado em direitos privatís-
ticos com os inerentes constrangimentos ao acesso, inclusive os preços a
pagar. 

Que leitura poderá fazer-se desta realidade evolutiva designada ora
como «sociedade da informação», ora como «mercado da informação»?
Em que medida as oportunidades abertas pelas novas tecnologias da in-
formação e da comunicação estarão a promover a informação como bem
público ou em contrapartida a potenciar a sua apropriação e exploração
guiadas por interesses predominantemente privados? 
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É difícil responder conclusivamente a estas perguntas em face de rea-
lidades tão complexas e dinâmicas. Procuraremos tão-só um princípio
de resposta com base na análise do quadro jurídico da informação que
vem sendo desenvolvido neste domínio pela União Europeia. 

A informação está a mudar de função...
e de natureza?

De que falamos quando falamos de informação? Dado o seu carácter
essencialmente imaterial e a sua inesgotabilidade, a informação foi tradi-
cionalmente pensada pela teoria económica como um bem público, li-
vremente disponível e acessível. Por definição, o bem público é aquele
que por natureza não se esgota com o uso. Mas, da mitológica ideia do
«segredo dos deuses» ao segredo de comércio e de indústria passando
pelo segredo militar ou pelo segredo da Administração, a história da in-
formação foi, de facto, antes de mais, uma história de reserva e de ocul-
tação. Só a revolução liberal viria iniciar um movimento que embora cí-
clico tendeu a consolidar o princípio da liberdade de informação na
esfera política e pública. A «livre comunicação dos pensamentos» (cf. De-
claração francesa dos direitos do homem e do cidadão de 1789) ou «li-
berdade de expressão» era então, como hoje, encarada como uma con-
dição fundamental do funcionamento de uma sociedade democrática.

A liberdade de informação foi descrita como um todo constituído
pelo direito a ser informado, a formar a sua opinião com base nessa in-
formação e a exprimir a sua opinião a outrem. Originariamente, este prin-
cípio era entendido como parte integrante da liberdade de expressão pro-
clamada como direito fundamental nas constituições dos países
ocidentais a partir dos finais do século XVIII.Como tal, a liberdade de in-
formação foi legalmente explicitada e protegida como uma condição da
participação política dos cidadãos nas sociedades democráticas: esta par-
ticipação era tida por inseparável do livre acesso à informação com base
na qual o exercício do governo pelas autoridades públicas poderia ser
avaliado e controlado pelo povo. Só se a informação pudesse ser tornada
pública sem impedimentos, viria a verdade à luz do dia, nas palavras de
John Stuart Mill no seu Ensaio sobre a Liberdade (1859). É assim que a li-
berdade de expressão passa a estar associada à liberdade de imprensa e
de outros meios de comunicação social. 

As liberdades de expressão e de informação foram interpretadas quer
como liberdades públicas, quer como liberdades individuais, isto é, con-
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dições da realização e da emancipação dos cidadãos enquanto tais. O li-
beralismo partia de um conceito abstracto e virtualmente absoluto de
liber dade. Mas a própria filosofia liberal admitiu a necessidade de restri-
ções à liberdade de informação quando estivessem em causa valores como
a segurança do Estado, o interesse individual ao bom nome e reputação,
ou a ordem pública, cabendo ao Estado definir, democraticamente, esses
limites. As restrições a este direito foram porém entendidas como excep-
cionais, limitadas ao estritamente indispensável para realizar o interesse
público ou proteger os legítimos direitos e interesses de outrem.

Com a expansão do intervencionismo estatal e dos aparelhos admi-
nistrativos, foi crescendo a quantidade de dados e de informação reco-
lhidos pelo Estado para o desempenho das suas missões. Os regimes de-
mocráticos foram do mesmo passo reconhecendo aos cidadãos o direito
a tomarem conhecimento dos documentos e da informação detidos pelas
administrações públicas, tendo alguns Estados consagrado os princípios
da administração aberta e do livre acesso aos documentos administrati-
vos. Se o âmbito da liberdade de acesso se expandiu por esta via, em con-
trapartida, a tendência para a valorização económica da informação tem
tido o efeito contrário: o de a fazer acompanhar de direitos exclusivos, o
que constrange, naturalmente, a liberdade.

Na esfera económica, o pressuposto da livre acessibilidade da informa-
ção foi sendo posto em causa não só pelo reconhecimento das assimetrias
de informação entre agentes do mercado, mas sobretudo pelo movimen -
to de apropriação exclusiva de informações relevantes para o exercício da
actividade económica e para a capacidade competitiva das empresas sob
a forma de direitos de propriedade intelectual e industrial. Esta tendência
acentua-se, nos dias de hoje, na chamada era da informação. 

Na sociedade da informação o recurso informação sob a forma de
dados, informação propriamente dita, conhecimentos científicos e técni-
cos, adquire utilidade crescente e, consequentemente, valor comercial.
Por força das possibilidades de digitalização tem-se expandido inclusive o
próprio âmbito do conceito de informação, o qual abarca todo o tipo de
dados mas também imagens, sons, vídeos, filmes, etc., diluindo-se inclu-
sive a distinção entre a noção de «dados» e as diversas formas de expressão
intelectual e artística. Esbate-se do mesmo passo a linha de demarcação
tradicional entre informação cultural e informação económica. A expan-
são das indústrias e dos serviços baseados na oferta de produtos de infor-
mação tem contribuído decisivamente para estes desenvolvimentos. 

A informação adquire por esta via realidade própria, deixando de re-
presentar simplesmente a ideia, a opinião ou o conhecimento que se as-
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sociava à qualidade de ser humano com capacidade para os pensar e co-
municar para passar a ser considerada em si mesma como um bem. A no-
vidade não está, de facto, na informação em si, mas na sua codificação e
transformação por força do computador e das capacidades crescentes das
redes de comunicação numa «coisa» susceptível de ser transferida sem
constrangimentos de tempo ou de espaço.

Até que ponto a natureza da informação digital potenciará o seu uso
público condenando nessa medida o reforço da apropriação privada?
Como é que na UE vem sendo resolvida a tensão entre os direitos de
propriedade intelectual e a liberdade de informação na era digital? 

Como se verá de seguida, o que era excepção – as limitações da liber-
dade – parece estar a tornar-se regra com a expansão dos direitos privati-
vos sobre a informação na era digital.

Tendências do direito europeu da informação

Por detrás do dilema entre liberdade e propriedade da informação,
encontra-se o «paradoxo» das novas tecnologias e da Internet. A natureza
desta como rede global propicia uma «explosão» da criatividade humana
e a circulação sem limites de tempo e de espaço e sem perda de qualidade
de quantidades vastíssimas de informação (dados, texto, imagem, música,
filmes...), protegida e não protegida, com inegáveis benefícios para a so-
ciedade. Mas precisamente por acentuar o valor social e económico da
informação, a internet veio fazer desta também um sinónimo de negócio. 

Um olhar sobre o quadro jurídico da informação nas últimas décadas
na UE permite detectar um movimento tendente à consagração de novas
formas de apropriação privada da informação e de produtos da informa-
ção manifesta, designadamente, na legislação que protege os direitos de
autor de bases de dados (conceito amplo que abrange os produtos mul-
timédia) e na internet, e na emergência de um «direito sui generis» sobre
a informação contida em bases de dados cujo objectivo é garantir os in-
teresses dos «produtores» ou investidores na indústria e nos serviços de
informação (Gonçalves 2006). 

A directiva europeia sobre protecção jurídica de bases de dados (Direc-
tiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de
1996)1 representou uma inovação legislativa sem paralelo, aliás, noutras
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1 Directiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de
1996, relativa à protecção jurídica das bases de dados, Jornal Oficial n.º L 077 de 27-3-
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partes do mundo, inclusive nos Estados da América. Esta directiva protege
juridicamente as bases de dados por duas vias: pelo recurso ao direito de
autor, no caso de se tratar de bases de dados originais, i. e. que incorporem
um esforço de selecção e sistematização (por exemplo, uma enciclopédia
em cd-rom); e pelo recurso a um novo direito, qualificado como direito
sui generis, no caso de bases de dados não originais desde que assente num
investimento tido por substancial nos planos financeiro e profissional 
(e. g. uma lista telefónica acessível electronicamente). Convém acrescentar
que, diferentemente do que se passa com os CD-ROM ou CD-I — casos
em que a propriedade intelectual é incorporada no suporte material, esgo-
tando-se com a primeira venda — o direito de distribuição não se esgota,
no caso das bases de dados em linha. Cada prestação em linha deve, por-
tanto, ser submetida a autorização do titular do direito sobre a base de
dados. O acesso em linha efectua-se hoje, cada vez mais, no quadro de
contratos de licença com os proprietários das bases de dados e são estes
que definem as condições, tendencialmente restritivas, desse acesso.

O «direito sui generis» é definido como o «direito de o fabricante de uma
base de dados proibir a extracção e/ou a reutilização da totalidade ou de
uma parte substancial, avaliada qualitativa ou quantitativamente, do con-
teúdo desta» desde que «a obtenção, verificação ou apresentação desse con-
teúdo representem um investimento substancial do ponto de vista quali-
tativo ou quantitativo». Trata-se, pois, de um direito do fabricante, que pode
coincidir ou não com o seu autor (isto é, quem concebeu a base), sobre a
informação contida da base, independente de qualquer esforço intelectual
próprio, compensando tão-só o investimento. Este direito, qualificado já
como uma «categoria à parte» (Gaster 1996, 70) ou como uma strong new
right (Linn 2000, 1), caracteriza-se por não pressupor qualquer originalidade,
privilegiando as considerações de ordem quantitativa. Constitui uma forma
de alargar, flexibilizando, a protecção jurídica a bases de dados que nos
moldes do direito de autor não alcançariam qualquer protecção. A insti-
tuição deste novo direito gerou polémica quer na Europa, quer noutros
continentes. Alegou-se que uma definição ampla do direito sui generis pu-
desse resultar em formas de monopólio e bloqueios ao acesso de informa-
ção que de outro modo permaneceria no domínio público, em prejuízo
da comunidade académica e das empresas que dependem da disponibili-
dade de informação para desenvolver as suas actividades.2
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Working Paper, First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of data bases, Bru-
xelas, 12 de Dezembro de 2005, 4.
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A ambiguidade do direito sui generis e em especial a falta de clareza
de termos e expressões como «parte substancial» ou «insubstancial» do
conteúdo de uma base de dados ou «investimento na obtenção, verifica-
ção e apresentação» do conteúdo de bases de dados, «avaliado quantita-
tivamente e qualitativamente», suscitaram dúvidas e hesitações que o Tri-
bunal de Justiça da UE viria em parte esclarecer numa série de decisões
emitidas em Novembro de 2004.3 Como consequência desta jurispru-
dência, o âmbito do direito sui generis foi de certo modo restringido, no
entender de alguns severamente (DG Internal Market and Services),
abrindo espaço a reutilização por terceiros de informação contida em de-
terminadas bases de dados. De todo o modo, se esta jurisprudência con-
tribuiu para reduzir o efeito restritivo desse também designado «direito
especial» fê-lo em obediência a preocupações de liberalização do mer-
cado, não de promoção de um acesso mais livre dos utilizadores. 

Curiosamente, a avaliação pela Comissão Europeia (CE) da aplicação
da directiva, publicada em 2005, concluiria que «está por provar o im-
pacto económico de um direito sui generis na produção de bases de dados.
Introduzido com o objectivo de estimular a produção de bases de dados
na Europa, este novo instrumento não registou qualquer impacto na pro-
dução de bases de dados». O estudo da Comissão mostra que a produção
de bases de dados decaiu mesmo para níveis pré-directiva e que a indús-
tria dos Estados Unidos, onde não há nenhum direito semelhante, tem
crescido mais depressa do que a da União Europeia (DG Internal Market
and Services). Apesar destas conclusões, a CE parece inclinar-se para a
manutenção do status quo. Em primeiro lugar, as empresas de bases de
dados mostram-se favoráveis à sua manutenção. Esse apoio constitui uma
«realidade política», alega a Comissão. Em segundo lugar, revogar a di-
rectiva iria reabrir o debate acerca do nível de protecção necessário para
as bases de dados. 

Uma nova etapa no processo de expansão e reforço dos direitos de
propriedade intelectual encetado no início dos anos 90 pela CE foi a di-
rectiva europeia sobre a harmonização dos direitos de autor e dos direitos

3 Casos C-46/02 (Fixtures Marketing Ltd vs. Oy Veikkaus); C-203/02 (The British
Horseracing Board Ltd and Others vs. William Hill Organisation Ltd.); C-338/02 (Fix-
tures Marketing Limited vs. AB Svenska Spel); C-444/02 (Fixtures Marketing Ltd. vs. Or-
ganismos progonstikon agonon podosfairou AE – OPAP). Os quatro casos diziam res-
peito a bases de dados contendo informação desportiva sobre futebol e concursos hípicos
e foram objecto de recursos a título prejudicial de tribunais da Finlândia, Reino Unido,
Suécia e Grécia. 
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conexos na sociedade da informação (Directiva 2001/29/CE).4 Guiada
também pelo intuito de promover a competitividade da indústria e dos
serviços de informação na Europa, esta directiva alargou os poderes ex-
clusivos dos autores e editores às «reproduções transitórias» (isto é, a vi-
sualização da obra num ecrã de computador) quando esses poderes in-
cidiam tradicionalmente apenas sobre as reproduções permanentes.

Bem público ou bem privado: dilemas 
da informação na era digital

Recorde-se que o fundamento do direito de autor repousou desde sem-
pre na procura de uma conciliação entre os interesses dos autores em usu-
fruir os benefícios das suas obras e os da colectividade no «progresso das
letras, das artes e das ciências», como proclama a Constituição dos Estados
Unidos da América. A fim de alcançar esse equilíbrio, a lei garante aos
primeiros uma compensação moral e material e à segunda a possibilidade
de utilizar livremente as obras dentro de certos limites, designadamente,
para fins educativos ou informativos (por exemplo, nas bibliotecas ou no
exercício da actividade jornalística). A realidade, no entanto, é que os re-
gimes que vêm sendo consagrados na União Europeia neste campo ten-
dem a privilegiar os interesses e direitos dos investidores, ou seja, a infor-
mação como bem privado, em detrimento dos interesses e direitos dos
utilizadores, isto é, a informação como bem público.5

Ora, esta evolução ocorre na «era do ciberespaço», quando a infor-
mação granjeou foros de necessidade fundamental. Como salientou Rifkin,
no seu livro The Age of Access (2000), «antigamente, ser livre era ser autó-
nomo, isto é, não ser dependente nem devedor. E para ser independente
era preciso ser proprietário. Numa sociedade assente, cada vez mais, na
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4 Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Maio de 2001
relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na so-
ciedade da informação, Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 167/10, 22-6-2001. 

5 Compreende-se assim que a questão da harmonização internacional dos direitos
de propriedade intelectual, precisamente porque se ganhou clara consciência do seu ca-
rácter decisivo nas trocas internacionais, tenha constituído um dos principais pontos da
ordem de trabalhos das negociações do GATT (Ronda do Uruguai) e, desde meados dos
anos 90, da Organização Mundial do Comércio. O Acordo sobre os aspectos dos direitos
de propriedade intelectual que tocam o comércio, incluindo o comércio de mercadorias
de contrafacção (ADPIC ou TRIPS), de 1 de Janeiro de 1995, tem em vista, sobretudo,
consagrar a aplicação do princípio do tratamento nacional e da cláusula da nação mais
favorecida à luz do estabelecido nas convenções internacionais sobre propriedade inte-
lectual, em particular a Convenção de Berna de 1971 (arts. 3.º e 4.º do ADPIC).
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informação e no conhecimento, a liberdade deve passar a ser entendida
como direito de acesso à informação». Na verdade, na medida em que
se converteu num bem de interesse geral, decisivo para o progresso social
e o desenvolvimento individual, a informação suscita um problema de
equidade. Impõe-se, por isso, que o legislador se preocupe com a garantia
dos direitos de acesso dos cidadãos à informação no contexto digital e
não predominantemente (como parece ser o caso) com os direitos dos
investidores e dos autores.

À luz dos princípios e regras da economia de mercado dominante
nos países ocidentais, se a colectividade pretende encorajar a produção
de informação, alega-se que a realização desse objectivo passa pela atri-
buição à informação como tal do estatuto de bem juridicamente apro-
priável (como sucedeu com a terra na era agrícola ou com o capital e a
força de trabalho na era industrial) e que a forma mais adequada de o al-
cançar é reconhecer a existência de direitos de propriedade. Do ponto
de vista da teoria económica clássica, na ausência destes direitos, o mer-
cado não produzirá o fluxo de informação óptimo, pois desaparece o in-
centivo para investir na produção de algo que os outros podem utilizar
livremente (a «tragédia dos comuns»). 

A protecção da propriedade intelectual é efectivamente crucial em
muitas indústrias para a decisão das empresas de investir e, neste ponto,
o que vale para os inventos técnicos ou outras criações de interesse econó -
mi co vale para os produtos informáticos ou da informação. Um dos receios
da indústria da informação resulta, precisamente, do risco de apropriação
indirecta por terceiros, com relativa facilidade, dos investimentos feitos no
desenvolvimento dos novos produtos. Este risco é acentuado hoje pela
proliferação de contactos e relações informais, intercâmbios e encontros,
mobilidade de cientistas e técnicos, bem como pela maior circulação da
informação nas redes electrónicas. Um efeito contraproducente da referida
tendência para a «privatização» da informação é, porém, uma maior limi-
tação do acesso por terceiros.

A informação é produzida, de certo modo, por aquele que lhe dá
forma, o que sugere uma relação de apropriação. Mas, como se viu já, a
informação, diferentemente das coisas materiais, é comunicável, repro-
dutível, e, sujeita a múltiplos usos, não se esgota. A informação atrai, por
um lado, interesses que se satisfazem na exclusividade e suscita, por outro
lado, pretensões de acesso e de utilização. Ao direito de alguns sobre a
informação contrapor-se-á o direito de todos à informação. 

A evolução recente do direito da propriedade intelectual permite
questionar até que ponto esse compromisso vem sendo realizado de
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modo efectivo. Na realidade, o alargamento da esfera dos produtos da
informação protegidos como exclusivos dá prevalência ao interesse de
quem desenvolve o esforço, quer criativo, quer empresarial, conducente
à produção da informação como interesse merecedor de protecção. Esta
evolução valoriza mais a informação como mercadoria, do que como
bem público ou benefício colectivo. Há um risco claro nesta sobrevalo-
rização do direito de propriedade pois ela restringe a disseminação de in-
formação indispensável para permitir à sociedade retirar dela plena utili-
dade, desequilibrando os valores em causa e podendo mostrar-se até
inconsistente com os fundamentos éticos em que repousa aquele direito:
«O mesmo conceito legal que se destinava a promover uma sociedade
rica em informação é agora usado para impor cada vez mais restrições
ao uso da informação» (Lipinski e Britz 2000, 61).

Poderá inferir-se que o percurso dos direitos na sociedade da infor-
mação representa uma continuidade dos princípios e direitos liberais, da
propriedade privada e da liberdade de comércio e de indústria, ou seja,
das liberdades e direitos do mercado. Mas os direitos sobre a informação
parecem materializar também uma modificação profunda do âmbito e
do objecto de alguns direitos básicos nascidos na era liberal, desde logo,
das liberdades de expressão e de informação. A relevância que passam a
ter os investimentos tecnológicos, financeiros e organizacionais na reco-
lha e tratamento da informação (para a produção de bases de dados e de
outros produtos informacionais) resulta em boa medida na deslocação
da questão da liberdade de informação das esferas política e pública para
a esfera económica. A filosofia do direito emergente revela uma preo -
cupação clara de estimular o investimento privado nas novas indústrias,
fazendo imperar os modelos proprietário e do mercado sobre os funda-
mentos personalista e humanista das liberdades individuais e da cidada-
nia. Esta orientação transporta consigo uma alteração importante, senão
radical, dos fundamentos e da substância de conceitos e princípios, como
a liberdade de informação, edificados numa era, a era industrial-liberal,
em que a comunicação e a informação apareciam configuradas, antes de
mais, como elementos de relações sociais, políticas e culturais.

A sociedade da informação tem, pois, para com as criações intelectuais
uma relação diferente da que com elas manteve a sociedade industrial.
Por um lado, os direitos de autor, as patentes industriais e outras formas
de propriedade intelectual constituem hoje o objecto principal de um
novo sector de actividade económica. Por outro lado, o acesso à infor-
mação passou a ser decisivo, seja para os indivíduos, seja para os agentes
económicos e sociais. Mais ainda do que no passado, requer-se a procura
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de um justo equilíbrio entre controlo da informação e o seu acesso por
terceiros. Na medida em que passa a constituir um bem ou recurso de
interesse geral central para o bem-estar e o desenvolvimento das capaci-
dades do indivíduo, a informação suscita uma questão de justiça social,
apelando à intervenção redistributiva da autoridade pública.

O direito de autor, concebido originariamente para proteger a criação
intelectual individual, passou a ser aplicado em larga medida a actividades
de produção à escala das empresas. Trata-se de uma evolução devida em
grande parte ao facto de a criação intelectual se encontrar hoje imbricada
com os interesses da competição num mercado global. Nestas circuns-
tâncias, é real o perigo de introdução de limitações à liberdade de acesso
em domínios em que a informação foi tida até hoje como um bem pú-
blico, como tal livremente acessível, como, por exemplo, a literatura cien-
tífica ou a que é disponibilizada nas bibliotecas e se reveste de interesse
nos planos educacional e cultural.

Um dos aspectos perturbadores desta evolução é o estabelecimento
de «fortes direitos» de propriedade intelectual sobre a informação permi-
tindo a um número cada vez maior de empresas privadas lucrarem com
a sua venda. 

A liberdade de informação como direito da esfera civil e política tem,
com efeito, cedido perante a liberdade económica que, por sua vez, pres-
supõe a propriedade. As lógicas da integração económica e da competição
num mercado global explicam esta transição na filosofia do direito de
propriedade intelectual e da liberdade de informação na UE. As liberdades
de comunicação e de informação são, com efeito, função da natureza, di-
mensão e condições de acesso e utilização dos instrumentos técnicos dis-
poníveis, e estas dependem do quadro jurídico dos meios de comunicação
da informação, ou seja, das regras aplicáveis à sua propriedade e gestão.
Esta evolução tem sido marcada pela ideologia do económico, que é tam-
bém a do neoliberalismo prevalecente em muitas sociedades ocidentais.
Os interesses e valores que a ordem jurídico-comunitária da informação
tende a proteger, preferencialmente, são os dos investidores, dos produ-
tores e dos prestadores de serviço, os agentes, afinal, desse mercado. Tem-
-se recorrido, para tal, à forma mais plena de proteção dos interesses das
pessoas físicas ou colectivas, que é o direito de propriedade. A utopia as-
sente na noção de que a informação é, por natureza, livre confronta-se
com a realidade da apropriação e mercantilização da informação. 

Podem contrapor-se, no entanto, várias ordens de argumentos no sen-
tido de justificar que as questões do controlo e do acesso não sejam abor-
dadas segundo um ângulo meramente ou predominantemente econó-
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mico, mas também segundo um ângulo ético-social. Os sistemas econó-
micos são guiados mais por critérios de eficiência que de equidade. A pro-
cura de uma redistribuição equitativa dos recursos, assim como o impe-
rativo da protecção dos direitos individuais, requerem porém a
subordinação da produção e circulação da informação a imperativos ético-
-jurídicos. Estas considerações ganham acuidade na sociedade da informa-
ção precisamente em virtude da sua natureza essencial como bem público.

Há mesmo quem defenda que os conceitos básicos da economia não
são aplicáveis à economia da informação: «apesar de a teoria económica
pender fortemente para o mercado, de acordo com os critérios da eco-
nomia, a informação não deve ser tratada como propriedade privada»,
defendeu Perelman (1998, 88-89). O argumento de que o reforço da pro-
tecção dos direitos de propriedade é condição de produção de mais in-
formação será válido numa óptica estritamente económica, de estímulo
ao investimento. Mas a informação, alega o mesmo autor, só é um re-
curso escasso porque se permite aos agentes económicos criar uma es-
cassez artificial mediante a protecção do segredo e da propriedade inte-
lectual. Uma ilustração deste fenómeno será o «escândalo das revistas
científicas», salienta o mesmo autor (Perelman 1998, 97). Com a digita-
lização crescente destas publicações, o poder dos grandes conglomerados
editoriais privados substitui-se ao das universidades e associações cientí-
ficas e profissionais. A consequência é o «aniquilamento da ciência pú-
blica» e a redução da oferta de informação científica (na medida em que
ela se torna mais cara e por isso menos acessível); o que, em última aná-
lise, se afigura inconsistente com o conceito de uma era da informação.

A intervenção da UE configura a esta luz duas ordens de limitações.
Por um lado, o privilégio concedido aos direitos do mercado da infor-
mação (propriedade sobre produtos de informação e liberdade de cir -
culação de informação a título de bem transaccionável) tende a desvalo-
rizar e a reduzir correlativamente o âmbito de liberdades de natureza civil
e política como as liberdades de expressão e de informação. Por outro
lado, a prevalência da separação nos planos ideológico e formal entre a
dimensão civil e política e a dimensão socioeconómica dos direitos é de
molde a subordinar, cada vez mais, a primeira daquelas dimensões à se-
gunda. O discurso legitimador que envolve as novas tecnologias da in-
formação, quando se recorre à linguagem da «sociedade» da informação,
não permite negar a evidência: a de que a apropriação da informação
por agentes económicos obedecendo a uma lógica de concentração e de
internacionalização, que o direito e políticas da UE promovem e garan-
tem, introduz na relação entre o indivíduo/cidadão e as fontes de in -
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formação barreiras que condicionam, de facto, o exercício da liberdade.
O risco real é também aqui o de subordinar os direitos humanos aos
princípios e regras do mercado (Delmas-Marty 2000, 173).

Na sociedade da informação, a informação (de natureza política, cul-
tural, económica, científica, etc.) é, toda ela, virtualmente apropriável
para fins de exploração económica. O livre acesso (a regra, na sociedade
liberal) tende a representar agora a excepção. 

As dinâmicas em curso abrem, no entanto, a porta para reequilíbrios
futuros. A tensão entre propriedade e acesso está longe de se encontrar
estabilizada. A expansão de iniciativas de criação partilhada e de distri-
buição livre ou com a cedência parcial de direitos de autor – wikipedia,
creative commons, free software, a public library of science, entre outras – é in-
dicativa de mudanças no modelo económico da criação e circulação de
informação na internet mais consonantes com a sua natureza. 

Poderia ainda invocar-se a própria natureza da sociedade da informa-
ção e os seus impactes (em termos de oportunidades de realização das li-
berdades de expressão e de informação e de direitos sociais, como o di-
reito à educação, à saúde ou ao trabalho) como argumentos em prol de
uma consagração mais alargada de direitos de acesso dos cidadãos e agen-
tes sociais em face quer das empresas (no âmbito dos novos regimes da
propriedade intelectual), quer do Estado-administração (no âmbito das
políticas e regimes relativos à informação administrativa). 

Conclusão

Como se observou, a resposta da ordem jurídica europeia aos desafios
da informação na era da internet traduziu-se não só no alargamento do
âmbito de aplicação dos direitos de propriedade intelectual, mas também
das categorias de informação susceptíveis de serem apropriadas como
bem privado. A valorização jurídica da informação como bem apropriá-
vel é hoje patente na protecção da autoria de bases de dados e, neste âm-
bito, sobretudo, no «direito sui generis» sobre o conteúdo informativo das
bases, bem como na evolução do regime do direito de autor na internet.
O regime das bases de dados representa, como se sublinhou, uma assi-
nalável limitação do acesso a informação que beneficiava no anterior re-
gime de um estatuto de liberdade, sendo exemplo disso a informação
disponível nas bibliotecas públicas.

Esta evolução tem sido marcada pelas dinâmicas económicas e pela
procura da competitividade da indústria e serviços de informação que
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são apanágio do liberalismo económico nos países ocidentais. Os inte-
resses que a ordem jurídica europeia da informação vem protegendo, pre-
ferencialmente, são os dos autores, dos investidores, dos produtores e
dos prestadores dos novos serviços, ou seja, os dos agentes do «mercado
da informação».

A ênfase nas liberdades e direitos económicos tem levado a descurar
correlativamente ou a instrumentalizar os interesses e direitos dos con-
sumidores ou dos utilizadores de informação, e em última análise, dos
cidadãos, que, de acordo com o ideário liberal, se pressupõe serem be-
neficiados automaticamente pelo desenvolvimento do mercado. A liber-
dade de acesso de terceiros fica circunscrita no que se refere às criações
protegidas pelo direito de propriedade intelectual aos actos definidos
como livres, ou seja, ao campo das excepções ao direito de autor. Estas
tendem, por sua vez, a ser restringidas pelo movimento legislativo favo-
rável à apropriação. 

Esta evolução pode ser interpretada como não mais do que uma por-
ventura natural evolução na continuidade. Os valores da ordem jurídica
da economia capitalista de mercado estender-se-iam à realidade da eco-
nomia da informação e da comunicação. Este processo entrou, no en-
tanto, em choque com pressupostos centrais da própria ideologia jurídica
liberal. Não obstante o discurso legitimador que tem rodeado as novas
tecnologias da informação, a consagração de formas legais de apropriação
exclusiva da informação por agentes económicos obedecendo, além do
mais, a uma lógica de concentração e de globalização, tem conduzido a
criar novas barreiras (legais, financeiras, materiais) na relação entre o ci-
dadão e as fontes de informação em moldes que alteram e condicionam
o exercício da liberdade de informação, a ponto de a fazer mudar de na-
tureza. A tradicional liberdade de informação metamorfoseia-se em di-
reitos de acesso à informação entendida cada vez menos como um bem
público e cada vez mais como um bem sobre o qual incidem direitos ex-
clusivos. 

Nestas circunstâncias, o que parece necessário é, a nosso ver, reconhe-
cer um verdadeiro direito fundamental à informação como direito social,
que permita garantir o acesso na medida em que este se mostre indispen-
sável à promoção da criação do conhecimento, da educação, da cultura
ou ao exercício das liberdades públicas. 
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Manuel Mira Godinho

Capítulo 13

Propriedade intelectual: 
o que sabemos sobre este instrumento
central de regulação na economia 
do conhecimento globalizada?

A propriedade intelectual constitui um domínio crítico da designada
economia baseada no conhecimento, sendo objecto de intensas discus-
sões que originam grande diversidade de pontos de vista. Para compreen-
der a propriedade intelectual e para participar de forma fundamentada
nas discussões por ela suscitadas, há necessidade de ter consciência de
dois aspectos. O primeiro tem a ver com a natureza e origens da proprie-
dade intelectual. A propriedade intelectual é uma criação humana con-
cebida como instrumento de regulação das actividades de produção, dis-
tribuição e apropriação de benefícios de conhecimentos com relevância
económica. Os sistemas modernos de propriedade intelectual surgiram,
no seu essencial, durante o século XIX. Eles configuraram-se como uma
importantíssima intervenção dos governos na economia. Como criação
humana que é, a propriedade intelectual é susceptível de aperfeiçoa-
mento. E como instrumento político regulador da apropriação dos be-
nefícios do conhecimento, a propriedade intelectual é susceptível de ser
sintonizada em concordância com a promoção do bem comum. O se-
gundo aspecto diz respeito à complexidade da propriedade intelectual
que se desdobra a três níveis, a saber: o técnico; o jurídico; e o econó-
mico. Devido a esta complexidade inerente, a propriedade intelectual
não é um assunto fácil nem a sua discussão ou a sua utilização se prestam
a abordagens superficiais. Por estas razões, é essencial estudá-la e conhecê-
-la nas suas diferentes vertentes.

É neste contexto que o presente estudo se propõe rever os fundamen-
tos do sistema de propriedade intelectual e os desafios suscitados pela
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sua utilização, do ponto de vista das estratégias privadas e das políticas
públicas. Numa primeira parte concentramo-nos nos fundamentos teó-
ricos da propriedade intelectual, designadamente de duas das suas prin-
cipais modalidades, as patentes e as marcas. Numa segunda parte, forne-
cemos informação relativa à utilização do sistema de propriedade
intelectual nas décadas mais recentes. Este duplo enfoque, teórico e prá-
tico, permite-nos extrair um conjunto de conclusões, vitais para perspec-
tivar os desafios que a propriedade intelectual coloca em países como
Portugal.

Propriedade intelectual

Entende-se por propriedade intelectual o conjunto de direitos priva-
dos, designados por direitos de propriedade intelectual, concedidos pelo
Estado, cuja função é proteger criações intelectuais com potencial apli-
cação económica. Estas «criações intelectuais» são bens intangíveis, ob-
tidos através de actividades organizadas que envolvem esforço e criativi-
dade. O produto destas actividades é, em primeiro lugar, conhecimento
novo ou substancialmente distinto de conhecimento previamente exis-
tente. Esse conhecimento é posteriormente materializado ou surge asso-
ciado a obras, processos ou artefactos que se destinam a  responder a ne-
cessidades económicas e sociais. 

Os «direitos de propriedade intelectual» são concedidos pelo Estado
a indivíduos ou organizações. Os agentes privados procuram beneficiar
da protecção atribuída por esses direitos a fim de obterem compensação
pelo esforço realizado e pela criatividade existente nas suas obras intelec-
tuais. Mesmo quando é possível solicitar esses direitos simultaneamente
para diversos países, a respectiva legitimação ocorre geralmente no âm-
bito individual de cada país. As principais modalidades de direitos de
propriedade intelectual são as patentes, as marcas comerciais, os desenhos
ou modelos industriais, os direitos de autor e os nomes de domínio na
internet.

O principal argumento subjacente aos direitos de propriedade intelec-
tual é que, na ausência da sua concessão, o potencial de oferta de novas
criações intelectuais com interesse económico seria deficitário. De acordo
com esta argumentação, estes direitos são necessários para que os indiví-
duos e as organizações se empenhem na produção de criações intelectuais.
Concretamente, argumenta-se que é a possibilidade de obtenção de con-
dições de monopólio, por via da concessão dos direitos de propriedade in-
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telectual, que permite aos agentes criativos recuperar de forma compensa-
tória os investimentos realizados na produção das suas obras intelectuais.

Fundamentação económica da concessão de patentes 
para invenções tecnológicas

O argumento referido no parágrafo precedente foi formalizado pela
teoria económica, para o caso particular das patentes, há cerca de cinco
décadas. O que os economistas afirmaram foi que na ausência de patentes
se verificaria uma «falha de mercado», isto é, o mercado a actuar por si
só, livremente, não suscitaria uma oferta de novos conhecimentos tec-
nológicos correspondente à quantidade socialmente desejável (Arrow
1962). 

Esta oferta deficitária de conhecimentos verificar-se-ia porque, na au-
sência da protecção atribuída pelas patentes, os imitadores teriam acesso
sem restrições aos novos conhecimentos, podendo dessa forma usá-los
abusivamente para fins comerciais próprios. Em concreto, a falha de mer-
cado ocorre porque, na ausência da protecção concedida pela patente,
nenhum agente económico individual é incentivado a investir em inves-
tigação, dada a assimetria esperada entre os recursos investidos na inven-
ção (privados) e o retorno desse investimento (socializado por via de a
exploração da inovação ser partilhada com os imitadores). 

Um primeiro corolário desta argumentação é que é legítima e desejá-
vel a intervenção do Estado na economia através da atribuição de direitos
privados, para permitir que a oferta de novos conhecimentos com apli-
cação económica se situe ao nível socialmente desejável. É a existência
de patentes que cria a envolvente apropriada para o agente criativo ter a
percepção de que poderá compensar de forma adequada o seu esforço.
Um segundo corolário é que no caso de novos conhecimentos sem apli-
cação económica imediata, mas ainda assim com interesse para a socie-
dade no longo prazo, o Estado deve (em alternativa à atribuição de pa-
tentes) subsidiar a produção desses conhecimentos (Nelson 1959). 

Estes dois corolários constituem a fundamentação económica de duas
instituições centrais nas actuais economias capitalistas: o sistema de pa-
tentes, por um lado, que estimula o desenvolvimento de conhecimentos
tecnológicos, e o sistema de conselhos de investigação,1 por outro lado,
que financiam o desenvolvimento de conhecimentos científicos.

1 No caso português a entidade que desempenha esta função é a Fundação para a
Ciência e a a Tecnologia (FCT). 
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Arrow (1962) reconhece, no seu trabalho pioneiro, que apesar de ter
vantagens, o sistema de patentes é gerador de uma situação subóptima
em termos económicos. Essa situação decorre de as patentes criarem um
monopólio que restringe a difusão da inovação. Porém, essa restrição da
difusão é limitada temporalmente (depois de 20 anos o conteúdo da pa-
tente «cai» no domínio público) e é compensada pelo facto de o conhe-
cimento subjacente à patente ser necessariamente tornado público, tradi-
cionalmente em forma impressa, no momento de concessão da patente.
O monopólio que é criado, sendo uma circunstância por natureza inde-
sejável, incide apenas na exploração para fins comerciais da inovação.
Porém, com a publicação do conteúdo da patente, o novo conhecimento
económico fica automaticamente disponível para outros agentes criadores
se poderem nele inspirar e assim realizarem novos avanços tecnológicos.

Acresce que Arrow reconhece que, apesar de sub-óptima, a situação
criada pelas patentes é claramente preferível à possibilidade de o mercado
ser deixado a actuar livremente, dado que nesse caso se correria o risco
de os agentes inovadores não investirem no desenvolvimento de novas
tecnologias por não percepcionarem incentivos para realizar esforços cria-
tivos. Foi neste contexto de análise que Arrow analisou outras alternativas
ao sistema de patentes, designadamente a atribuição de prémios, tendo
porém concluído pela inoperacionalidade dessas alternativas.

Na sequência do trabalho de Arrow (1962), desenvolveu-se uma sig-
nificativa linha de investigação sobre «análise económica de patentes».
A questão fundamental desta linha de investigação foi saber se o sistema
de patentes, tal como existe actualmente, se encontra devidamente cali-
brado para equilibrar as necessidades contraditórias de oferta de protec-
ção, necessária para estimular a inovação, e de permitir um amplo acesso
dos utilizadores aos benefícios das inovações, necessário para maximizar
o bem-estar social. 

Em termos sintéticos, esta questão consubstancia-se no problema da
intensidade de protecção do sistema de patentes, sendo essa intensidade
controlada por três parâmetros fundamentais (Godinho 2000). O pri-
meiro desses parâmetros é a «extensão da patente», ou seja, o tempo de
duração da protecção. Este assunto foi discutido por Nordhaus (1969;
1972) e Scherer (1972). O segundo parâmetro é a «largura da patente» e
tem a ver com a maior ou menor facilidade de acesso a novas patentes
por parte de invenções relativamente semelhantes a outras já patenteadas.
Esta temática foi inicialmente investigada por Klemperer (1990), no âm-
bito de um modelo dedicado à análise do grau de diferenciação entre in-
venções patenteadas e outras candidatas à obtenção de novas patentes.
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O terceiro parâmetro é a «amplitude» do sistema de patentes, problemá-
tica relativa à extensão de áreas técnicas abrangidas pelo sistema de pa-
tentes. As discussões recentes sobre a patenteabilidade do software, de or-
ganismos vivos ou dos chamados métodos de negócio, têm precisamente
a ver com esta dimensão da «amplitude» do sistema de patentes.

Como se verá adiante, a discussão económica sobre patentes progre-
diu, nas últimas décadas, da temática da «calibração» óptima, para ques-
tões mais amplas que têm a ver com a própria natureza da instituição
«sistema de patentes», tendo em conta a sua evolução histórica e a forma
como se estruturou em alguns países a partir de meados do século XIX.

Fundamentação económica da concessão de registos 
de marcas comerciais

As marcas comerciais são sinais distintivos que se destinam a identi-
ficar bens e serviços fornecidos por um determinado indivíduo ou em-
presa. Em contraste com as patentes, que têm uma duração limitada no
tempo, as marcas comerciais não têm limitação temporal, desde que seja
feito um bom uso e sejam pagas taxas de manutenção ao Estado. 

Também em contraste com as patentes, as marcas comerciais não be-
neficiam de uma fundamentação teórica da ciência económica muito de-
talhada. Num dos poucos trabalhos existentes sobre esta matéria, Eco-
nomides (1987) propõe uma análise custo-benefício para o investimento
em marcas. A ideia, simples, é que uma empresa investe numa marca se
o valor esperado do retorno, dado pelo produto da probabilidade de re-
gisto da marca vezes o fluxo de rendimentos que ela permitirá obter, ex-
ceder o somatório do custo de oportunidade de requerer o registo da
marca e do valor actualizado das taxas de manutenção pagas ao Estado. 

Economides (1987) refere que as marcas comerciais são essenciais para
garantir uma afectação eficiente de produtos nos mercados, devido ao
facto de facilitarem a escolha dos consumidores em contextos, como os
existentes nas economias actuais, de grande variedade de tipos e quali-
dade dos produtos. Porém, este autor reconhece igualmente que o po-
tencial de monopólio existente nesta modalidade de propriedade inte-
lectual pode provocar ineficiências e distorções na afectação de recursos,
sendo que os benefícios informacionais que os consumidores têm são
prejudicados por custos decorrentes de barreiras à entrada impostas a po-
tenciais novos concorrentes. 

A conjectura a propósito das marcas comerciais desenvolvida por
Mendonça, Pereira e Godinho (2004) é que o fluxo de novas marcas que
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solicitam registo pode ser observado como um indicador de inovação.
Naturalmente, nem todas as novas marcas podem ser observadas como
destinadas a proteger inovações importantes. Sabe-se, designadamente,
que é frequente serem pedidas marcas para produtos que não são subs-
tancialmente distintos de outros já existentes no mercado. Porém, ad-
mite-se que esta seja uma situação relativamente minoritária. Uma em-
presa apenas terá capacidade de recuperar o investimento associado a
uma marca, materializado em publicidade para obtenção de notoriedade,
taxas de registo e de manutenção, etc., se o produto ao qual a marca é as-
sociado dispuser de um significativo grau de diferenciação e vantagens
face aos produtos dos concorrentes. 

Utilização de patentes

Num trabalho pioneiro, resultante de uma investigação realizada em
meados da década de 1980, Levin et al. (1987) demonstram que um
grande número de sectores de actividade dão prioridade a outros meca-
nismos de protecção da inovação que não as patentes. Concretamente,
de acordo com o tipo de tecnologia empregue e as características do mer-
cado em que actuam, é dada preferência ao segredo industrial, à reputa-
ção comercial ou à liderança sistemática face aos rivais. A importância
destes mecanismos alternativos foi posteriormente confirmada pelo es-
tudo de Cohen et al. (2000) que evidencia o uso complementar de vários
meios de protecção, entre os quais se contam as patentes. 

Dando um panorama realista dos meios de protecção que as empresas
inovadoras empregam, estes estudos contribuíram para desmistificar de
forma muito incisiva a importância das patentes enquanto mecanismo
único para proteger inovações. Estes estudos evidenciam uma significa-
tiva variância intersectorial no uso e na importância atribuída às patentes,
para além do facto de na maior parte dos sectores de actividade se dar
prioridade a outros mecanismos alternativos de protecção. Em suma, a
perspectiva aberta por estes estudos contribuiu para desmistificar a cen-
tralidade do sistema de patentes. 

Por outro lado, estudos mais recentes têm argumentado que muitas
das patentes em vigor não se destinam a proteger a inovação. Um maior
recurso a patentes triviais ou com pouco valor tecnológico ou com pouco
potencial de aplicação prática, verificado nos últimos anos, decorre de
tácticas premeditadas que visam estabelecer vastos portefólios de activos
intangíveis. Este tipo de estratégia destina-se a suscitar efeitos de reputação
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e valorização em bolsa, a criar muros protectores em torno de áreas tec-
nológicas vitais para a empresa, a oferecer moeda de troca quando há
acusações comprovadas de infracção de direitos de propriedade intelec-
tual de terceiros, ou ainda a constituir base de licenciamento cruzado de
tecnologias complementares (Cohen et al. 2000). 

Este tipo de utilização estratégica de patentes, realizada em articulação
com o emprego de outras modalidades de propriedade intelectual, tem
reflexo na literatura académica que se desenvolveu sobre corridas pela
patente e outras abordagens baseadas no instrumental de teoria dos jogos,
de que o trabalho de Scherer (1967) é um precursor longínquo.   

Para todos os efeitos, é claro que as motivações que conduzem actual-
mente muitas empresas a procurar obter patentes, estão longe da função
originalmente reconhecida à atribuição de patentes por parte dos Estados
nacionais que era, recorde-se, o estímulo à invenção e o favorecimento
da subsequente exploração da inovação no mercado.

Referenciando o caso americano, Jaffe e Lerner (2004) sugerem que
um recurso crescente a patentes sem relevância económica e social tem
sido estimulado por práticas forenses que privilegiam excessivamente os
direitos dos detentores de patentes e por uma diminuição dos limiares
de exigência por parte do instituto de patentes dos Estados Unidos
(USPTO). 

A prática de estratégias agressivas e o uso excessivo de patentes estará,
inclusive, a conduzir a uma situação em que o benefício económico lí-
quido das patentes é actualmente negativo, em virtude de os custos de
contencioso estarem a aumentar exponencialmente (Bessen e Meurer
2008). Este resultado foi verificado por um estudo detalhado dos provei-
tos e custos de contencioso com patentes entre 1984 e 1999 de empresas
cotadas em bolsa nos Estados Unidos, verificando-se para a totalidade
dos sectores de actividade com excepção da indústria farmacêutica. Os
custos foram estimados por esse estudo tomando em conta honorários
dos advogados e a degradação que ocorre no valor das respectivas acções
cada vez que as empresas têm de ir a tribunal por casos associados a pa-
tentes. Bessen e Meurer (2008) argumentam que as patentes não dispõem,
com excepção de áreas como a da química, da capacidade de identificar
adequadamente as fronteiras do objecto de protecção, o que suscita a
possibilidade de contestação em tribunal. Neste sentido, estes autores
propõem um aproximar das patentes aos direitos de autor, com a pro-
priedade a incidir mais no objecto e menos no conhecimento.

O agravamento do panorama de uso de patentes em anos recentes
nos Estados Unidos é tal, que se têm verificado recentemente apelos, não
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apenas provenientes de perspectivas radicais mas inclusive de economis-
tas mainstream, para a abolição pura e simples do sistema de patentes
(Boldrin e Levine 2008). Estes autores afirmam que o monopólio propor -
cionado pelas patentes (e também pelo direito de autor) está a provocar
mais prejuízos que benefícios.  

Alternativas às modalidades institucionalizadas 
de propriedade intelectual

Este questionar recente do sistema de patentes, quanto à sua utilidade
prática e quantos a vários aspectos perniciosos que decorrem da sua
forma de funcionamento, tem levado a análise académica a considerar
activamente não só possíveis linhas de reforma do sistema que deverão
ser adoptadas, mas também a considerar sistemas alternativos que possam
substituir ou complementar o sistema de patentes.

Curiosamente, no seu trabalho de 1962, Arrow comparava o sistema
de patentes face a outros sistemas alternativos de estímulo à inovação,
ventilando três situações [analisadas em detalhe in Wright (1983)]. A pri-
meira dessas situações tem uma natureza essencialmente teórica, envol-
vendo a consideração de um «agente-central» (provavelmente uma versão
amplificada dos actuais institutos de patentes) que avaliaria em termos
económicos cada invenção e proporia um «preço justo» a pagar ao in-
ventor pela respectiva compra, disponibilizando-a posteriormente para
uso livre. A segunda situação envolvia a existência de contratos entre o
Estado e inventores profissionais (empresas de investigação, etc.), para a
produção de invenções em áreas de carência pré-identificadas. Final-
mente, o terceiro caso baseava-se no anúncio de prémios, em alternativa
a contratos, a atribuir nas referidas áreas carentes de invenções. Arrow
(1962) concluiu, com base em critérios de natureza prática, pela vantagem
do sistema de patentes. 

Porém, de forma interessante, passadas mais de quatro décadas sobre
o seu trabalho, a terceira alternativa por ele ventilada tem vindo a atrair
a atenção, designadamente por em vários casos significativos recentes se
ter retornado ao sistema de prémios que tinha já, historicamente, estado
associado a algumas invenções de grande importância, como o cronó-
metro para medida de longitude em alto-mar ou os recipientes para con-
servar alimentos. Na verdade, em anos recentes têm sido instituídos pré-
mios que variam entre significativas somas em dinheiro, como o
atribuído ao primeiro lançamento privado de uma nave espacial tripulada
reutilizável no espaço suborbital duas vezes no período de duas semanas
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(Ansari X-Prize, 10 milhões de dólares, concedido a 4 de Outubro de
2004), até a prémios de menor dimensão pecuniária, como os atribuídos
por comunidades na internet para a resolução de pequenos problemas
de software (Saar 2006; Stiglitz 2006). 

Tão interessante como a recuperação do sistema de prémios é, de um
ponto de vista histórico, o retorno a mecanismos de desenvolvimento
cumulativo da inovação por comunidades de inovadores. Nuvolari
(2001) descreve precisamente a existência de comunidades desse tipo,
durante a revolução industrial em Inglaterra. 

Os regimes designados por open source e «software livre» correspondem,
actualmente, a versões actuais dessas comunidades. Estes regimes, apesar
de diferenciados entre si, baseiam-se em mecanismos de desenvolvimento
partilhado da inovação que reconhecem haver vantagem em as inovações
se manterem acessíveis à comunidade de inovadores. Dessa forma, os
múltiplos inovadores podem introduzir de forma cumulativa melhorias
incrementais nas respectivas áreas tecnológicas. A manutenção do co-
nhecimento em regime «aberto» contribui assim, de acordo com os apo-
logistas destas metodologias, para um progresso tecnológico global mais
rápido que o possível no contexto do sistema de patentes. 

Nestes regimes, a partilha dos conhecimentos não é vista como con-
traditória da apropriação provada de benefícios. Essa apropriação não
decorre, porém, da patente, mas essencialmente da reputação que o ino-
vador adquire ao produzir inovações sucessivas numa determinada área
tecnológica. É o reconhecimento da competência tecnológica do inova-
dor que contribui para que os seus serviços sejam requisitados por uma
base de clientes progressivamente mais alargada. 

Que nos dizem as estatísticas?

De forma algo paradoxal, apesar da insatisfação crescente com o fun-
cionamento do sistema de patentes e da tentativa de explorar regimes al-
ternativos de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, o número total
de patentes solicitadas e concedidas, à escala global, tem vindo a aumen-
tar significativamente nas últimas décadas. Na verdade, os dados da figura
13.1 revelam essa tendência. Desde 1991, o número de pedidos de pa-
tentes realizados à escala mundial, praticamente duplicou, atingindo em
2007 um valor de 1,8 milhões de pedidos. 

Há a referir que este número se refere a actos individuais de pedidos
e não a pedidos de direitos de protecção em diferentes países. Esta dis-
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tinção tem a ver com o facto de um pedido individual de uma «patente
internacional» (patentes PCT), ou de uma patente europeia (patentes con-
cedidas pelo EPO), poder indicar em simultâneo até algumas dezenas de
países em que procura protecção. Tendo em conta esta distinção, estima-
-se que existiam em 2006 cerca de 5,6 milhões de pedidos de direitos de
protecção por patente à escala global (Trilateral 2007). 

O muito significativo aumento de pedidos de patentes registados no
actual período histórico, identificado já há uma década por Granstrand
(1999) como correspondendo à entrada da economia mundial numa
«época pró-patente», deve-se fundamentalmente a quatro tipos de razões:
(i) desenvolvimento de novas áreas tecnológicas com grande propensão
a patentear (biotecnologia, tecnologias de informação, nanotecnologia...);
(ii) desenvolvimento de um clima de protecção mais favorável; (iii) uti-
lização estratégica de patentes por parte de grandes companhias à escala
global; (iv) legislação que estimulou a entrada de novos actores nas acti-
vidades de obtenção de patentes (designadamente universidades).

A razão da flutuação registada no gráfico da figura 13.1 entre 1990 e
1995 prende-se, fundamentalmente, com o colapso da União Soviética,
que no seu auge gerava mais de 200 000 patentes. Como é visível na fi-
gura 13.2, o número de pedidos com origem na Federação Russa é agora
bastante inferior, situando-se abaixo dos 50 000 pedidos/ano.

A figura 13.2, apresentando informação para um período de 125 anos,
de 1883 a 2007, mostra que actualmente os principais institutos de pa-
tentes à escala mundial, em termos de recepção de pedidos de patentes,
são o norte-americano e o japonês, ambos com cerca de 400 000 pedi-
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Figura 13.1 – Número total de pedidos de patentes, 1985-2007

Fonte: WIPO, The World Intellectual Property Indicators 2009. 
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dos/ano em 2007. Os outros grandes institutos são, neste momento, e
por esta ordem, em termos de volume de pedidos processados em 2007,
o chinês, o sul-coreano e o europeu (EPO). 

Há a notar que os dados constantes dos gráficos da figura 13.2, rela-
tivos aos principais países em termos de recepção de pedidos de patentes,
dizem respeito ao somatório de pedidos de entidades residentes com os
de entidades não-residentes. Para todos efeitos, a evolução recente dos
pedidos na Coreia do Sul e, em particular, na China é verdadeiramente
notável.

A figura 13.3 fornece informação sobre a procura de patentes nos
vinte institutos de propriedade intelectual com maior número de depó-
sitos de patentes a nível mundial em 2007. É clara a liderança do instituto
dos EUA, com mais de 450 000 pedidos. Porém, a repartição da infor-
mação entre pedidos de «residentes» e «não-residentes» revela que a pro-
cura endógena no Japão é superior à norte-americana, bem como uma
muito expressiva procura proveniente de entidades «residentes» na China. 
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Figura 13.2 – Pedidos de patentes nos principais institutos de patentes, 
1883-2007

Fonte: WIPO, The World Intellectual Property Indicators 2009. 
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Os quadros 13.1 e 13.2 fornecem informação relativamente a um sub-
conjunto dos dados analisados nos parágrafos precedentes, concen-
trando-se nas chamadas «patentes internacionais» (ou patentes PCT, de
Patent Cooperation Treaty). Este tipo de patente, que começou a ser con-
cedido em 1978, permite a um residente num dos países signatários do
acordo PCT solicitar, através de um único pedido, uma protecção múl-
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Figura 13.3 – Procura de patentes nos 20 institutos de propriedade 
intelectual com maior número de pedidos de patentes, 2007

Fonte: WIPO, The World Intellectual Property Indicators 2009. 
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tipla nos diferentes países signatários. Tipicamente recorrem a este tipo
de pedido empresas de grande dimensão que actuam simultaneamente
em diferentes mercados. 

É visível, através do quadro 13.1, o predomínio nos pedidos de pa-
tentes PCT dos mesmos países assinalados anteriormente, os EUA e o
Japão, mas surgindo agora a Alemanha a uma menor distância relativa.
Tendo em conta os dados para 2009, os pedidos de patentes PCT oriun-
dos da China surgem já em 5.º lugar, logo depois da Coreia do Sul. A as-
sinalável evolução da China nos anos 2000 nesta matéria é coroada, sim-
bolicamente, pelo facto de uma companhia desse país (a Huawei
Technologies Co., Ltd.) ter surgido em 2008, como o principal requerente
global de pedidos de patente PCT (ver o quadro 13.2). 

Referenciando o caso português, o número de pedidos de patentes
PCT oriundos de «residentes» foi de 130 em 2009, face a 21 pedidos em
2000. Esta evolução indica um crescimento mais rápido que o registado
pelo número total de pedidos PCT entre 2000 e 2009, mas indica igual-
mente existir um longo caminho a percorrer para se obter a convergência
com as economias que lideram a utilização deste tipo de patente.   

A figura 13.4 revela que a procura de patentes provenientes de Portu-
gal não se afasta muito da regra internacional nesta matéria que é expressa
pela recta traçada no gráfico, sendo o baixo volume de procura explicado
pelos níveis de despesa em I&D. O posicionamento abaixo da recta in-
dica ainda uma menor eficiência relativa.
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Quadro 13.1 – Evolução dos pedidos PCT, principais países 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(est.)

Fonte: WIPO. 
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Quadro 13.2 – Principais requerentes de patentes PCT 
(Top 10 em 2008 e 2009)

País Pedidos Pedidos 
de origem PCT 2008 PCT 2009

Huawei Technologies Co., Ltd. China 1737 1847
Panasonic Corporation Japão 1729 1891
Koninklijke Philips Electronics, NV Holanda 1551 1295
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Japão 1364 1068
Robert Bosch, GMBH Alemanha 1273 1586
Siemens Aktiengesellschaft Alemanha 1089
Nokia Corporation FInlândia 1005
LG Electronics Inc. Coreia do Sul 992 1090
Telefonab LM Ericsson (Publ.) Suécia 984 1240
Fujitsu Limited Japão 983
Qualcomm Incorporated EUA 1280
NEC Corporation Japão 1069
Sharp Kabushiki Kaisha Japão 997

Fonte: WIPO. 

Figura 13.4 – Pedidos de patentes por residentes e despesa de I&D, 
2003-2007

Fonte: WIPO, The World Intellectual Property Indicators 2009. 
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Propriedade intelectual

As figuras 13.5 e 13.6 e o quadro 13.3 fornecem-nos informação sobre
a procura por registos de marcas comerciais. É bem visível através dos
dois gráficos da figura 13.5 a liderança da China nestas matérias, sendo
que outras duas economias emergentes, o Brasil e a Índia, também reve-
lam grande dinamismo em relação à procura de marcas comerciais. 

Os gráficos constantes da figura 13.6 permitem verificar que mesmo
tendo em conta apenas a procura endógena, isto é, a decorrente de enti-
dades «residentes», a China continua a revelar uma liderança muitíssimo
destacada.

A informação constante do quadro 13.3 permite verificar que, em
contraste com as patentes, a procura de marcas comerciais em Portugal
evidencia um dinamismo muito superior. Permanece, porém, a questão
de saber em que medida esta procura corresponde a uma efectiva capi-
talização em termos de benefícios económicos.
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Figura 13.5 –  Pedidos totais de marcas, 1985-2007

Fonte: WIPO, The World Intellectual Property Indicators 2009. 
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Comentários finais

As instituições da propriedade intelectual surgiram historicamente,
em primeiro lugar, na Itália do Renascimento e desenvolveram-se, pos-
teriormente, na Inglaterra da revolução industrial, assumindo neste país
e também nos EUA, durante o século XIX, boa parte das características
que marcam o actual sistema de propriedade intelectual. Durante as úl-
timas décadas do século XX este sistema evoluiu para formas de protecção
mais intensas, por via de extensão de prazos de protecção, de um sistema
legal e jurídico robustecido e por uma articulação crescente da proprie-
dade intelectual com o comércio internacional, materializada no acordo
TRIPS. Simultaneamente, e como foi assinalado, os níveis de utilização
das principais modalidades de propriedade intelectual, designadamente

Manuel Mira Godinho
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Figura 13.6 – Pedidos de registo de marcas comerciais nos 20 institutos 
de propriedade intelectual com maior volume de procura 
de marcas, 2007
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patentes e marcas, têm aumentado de forma assinalável nos últimos anos.
Devido a este conjunto de desenvolvimentos, Granstrand (1999) argu-
mentou que a economia mundial entrou num período que ele designou
por «capitalismo intelectual». 

A propriedade intelectual é actualmente uma temática altamente po-
litizada. O reconhecimento da existência de uma «falha de mercado» sig-
nifica que se aceita, de forma explícita e racionalizada, a intervenção do
Estado, por via da política de atribuição de direitos de propriedade inte-
lectual. Na análise que se seguiu a Arrow (1962), reconheceu-se que o Es-
tado pode, de forma deliberada, gerir a intensidade de protecção atri-
buída, por via da extensão temporal, da largura da protecção e da
amplitude de áreas técnicas consideradas.

Em anos mais recentes, a análise académica progrediu das questões
de calibração óptima do sistema existente, para questões de relevância
prática mais substanciais. Esta progressão verifica-se em consonância com
a própria evolução da realidade, em que se regista a recuperação de siste-
mas de prémios e de comunidades de inovadores, a par de uma contes-
tação crescente, nos países em desenvolvimento mas também em sectores
diversificados dos países desenvolvidos, do sistema de propriedade inte-
lectual institucionalizado. Esta contestação tem-se materializado através
das comunidades open source, do sistema de atribuição de licenças creative
commons e do movimento do free software. Estas tendências têm também
encontrado eco em grupos de cientistas que reclamam a publicação em
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Quadro 13.3 – Pedidos de marcas nacionais por residentes, 2006, 
nos principais países e em Portugal

Pedidos 
Pedidos por milhão 

de habitantes

China 669,276 509
EUA 233,311 778
Japão 111,754 874
Coreia do Sul 105,544 2203
Brasil 76,827 411
Índia (2005) 73,308 65
Alemanha 68,810 832
França 66,501 1090
Argentina 60,770 71 570
México 45,161 433

Portugal 11,902 1134

Fontes: WIPO Statistics Database, 2008; Human Development Report 2007-2008.
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regime «aberto» e a manutenção do conhecimento científico na esfera
pública.2 Acresce que em domínios da propriedade intelectual cobertos
pelos direitos de autor se instalou, na prática, um regime bastante libera-
lizado ou mesmo à margem da lei, com enormes comunidades de utili-
zadores P2P partilhando e reproduzindo ficheiros electrónicos contendo
obras musicais e de vídeo.3

A situação que se vive actualmente é, pois, a diversos títulos, parado-
xal. Existe um diagnóstico extenso dos problemas que afectam o sistema
de propriedade intelectual, mas verifica-se uma inércia institucional que
entrava qualquer reforma profunda dos procedimentos existentes. A par
do fortalecimento da protecção e da utilização mais intensiva de algumas
das modalidades existentes, verificam-se zonas de fraco predomínio da
lei bem como experiências relevantes com mecanismos de incentivo à
inovação alternativos (prémios, comunidades open source e free software). 

A propriedade intelectual, para além de altamente politizada, é ac-
tualmente uma temática de natureza global. É desejável que, neste qua-
dro, actuando nas organizações internacionais relevantes, incluindo a
OMPI e a OMC, se procure identificar uma agenda mínima de reforma
do sistema global de propriedade intelectual, de forma a reduzir os custos
de acesso e, uma vez dentro do sistema, os custos operacionais (in-
cluindo-se aqui os possíveis custos de litigação). A reforma de aspectos
processuais é uma questão de natureza jurídica complexa, mas na qual
valerá a pena investir para caminhar para uma utilização justa, equilibrada
e eficaz da propriedade intelectual a nível global.4

Do ponto de vista de uma economia com as características da portu-
guesa,5 torna-se imperioso investir fortemente na aquisição de conheci-

2 A importante questão da utilização da propriedade intelectual em contextos acadé-
micos e da forma como essa utilização afecta a oferta pública do conhecimento científico
não foi abordada neste capítulo. Sobre esta matéria poderá ser consultado Godinho (2006). 

3 A realização do Gowers Review of Intellectual Property em 2006,  por determinação de
Gordon Brown, corresponde à constatação de que mais  de metade da população adulta
do Reino Unido se encontrava envolvida em actividades de natureza ilegal, na gravação
e reprodução de ficheiros electrónicos protegidos por direito de autor. O relatório fez
um conjunto de recomendações para a lei, mas que no essencial se revelaram ineficazes.
Devido à ineficácia desse tipo de medidas, actualmente estão a ser ensaiadas por diversos
países medidas de carácter «tecnológico», como sejam cortes de ligação à internet. Estas
medidas foram contempladas no Anti-Counterfeiting Trade Agreement por países mais
desenvolvidos, mas rejeitado em 2012, pelo Parlamento Europeu.

4 O Danish Board of Technology publicou em 2005 um relatório, Recommendations
for a Patent System of the Future, com sugestões pertinentes sobre esta matéria. 

5 Para mais informação sobre a situação portuguesa em termos de utilização da proprie-
dade intelectual, sugerem-se os estudos de Godinho et al. (2003); Godinho (2007; 2009).
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mentos técnicos sobre a propriedade intelectual. Este investimento jus-
tifica-se desde logo pela utilização insuficiente da propriedade intelectual,
tanto na vertente da protecção de inovações tecnológicas como na ver-
tente de acesso à informação contida em documentos de patentes, por
parte de entidades residentes em território nacional. Mas justifica-se,
igualmente, pela necessidade de capacitar as diferentes partes interessadas
na regulação da produção e exploração do conhecimento economica-
mente relevante, designadamente empresas, universidades, organismos
públicos, ONG e, evidentemente, o público em geral, para uma partici-
pação informada e consciente nos debates em curso. 
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Capítulo 14

Genoma: bem público ou privado?
Reflexões à luz do biodireito

Nota introdutória – o papel essencial 
do direito na era pós-genómica

As reflexões que se irão apresentar neste artigo enquadram-se numa
área de pensamento oriunda dos ainda recentes avanços científicos nos
domínios da genética e da biologia molecular, os quais pedem uma con-
sequente e profunda reflexão sobre os problemas emergentes dos inúme-
ros desafios que colocam ao direito. Propomo-nos realizar aqui uma
breve análise sobre o enquadramento legal do genoma humano, preten-
dendo não apenas realizar uma reflexão original no que toca à dicotomia
público/privado mas, também, contribuir para saber se alguns dos con-
ceitos jurídicos clássicos poderão adaptar-se a esta nova realidade ou se,
pelo contrário, deverão ser aperfeiçoados para melhor responder às ques-
tões éticas e legais da era pós-genómica. 

De facto, após a descoberta da estrutura do ADN por Steve Watson
e Francis Crick (Watson e Crick 1953) e à medida que avançamos na
compreensão dos traços genéticos e na forma como estes se traduzem
em propriedades biológicas dos mais diversos seres vivos, tornamo-nos,
enquanto espécie, mais eficientes a consubstanciar o progresso científico
em progresso civilizacional. Uma das possibilidades decorrentes da des-
coberta do ADN como material genético, assim como da descrição da
sua estrutura, é a possibilidade de obter padrões distintivos, sejam eles
perfis de restrição ou sequências detalhadas das suas unidades constituin-
tes. Desta forma, a sequenciação dos genomas e a sua caracterização (um
processo em curso em laboratórios espalhados por todo o mundo) pos-
sibilita não só a validação de novos marcadores de doença facilitando o
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cálculo probabilístico do risco, como também proporciona uma espe-
rança de intervenção terapêutica futura, abrindo caminho a uma nova
era na área da saúde: a era da medicina personalizada (Avard e Knoppers
2009; Pagliarulo et al. 2002).

Simultaneamente, à medida que avança o conhecimento do nosso
material genético e de como este se organiza e traduz em biologia origi-
nando novos paradigmas científico-tecnológicos, enormes desafios se co-
locam a nível da regulação. O conhecimento gera novas oportunidades
sociais e, consequentemente, o surgir de práticas e realidades que carecem
de um correspondente enquadramento normativo. Desta forma, a in-
tensa discussão à volta de questões sociais, éticas e legais geradas pelo
avanço nas áreas da genética (de enorme abrangência para além da pró-
pria área da saúde) ilustra como o mundo se volta uma vez mais para o
direito, na esperança de encontrar respostas normativas para situações a
maior parte das vezes inéditas e dilemáticas. Podemos dizer que não se
iniciou apenas uma nova era na área da biomedicina mas, também, no
direito, na medida em que este enfrenta, a passo com esta última, as exi-
gências e os desafios do início de um novo paradigma social. 

Parece-nos importante esclarecer, nesta parte introdutória, o que se
entende hoje por genoma, em sentido biológico. De acordo com o Na-
tional Center for Biotechnological Information (NCBI), parte integrante
do National Institutes of Health (NIH), a agência governamental ameri-
cana dedicada à investigação biomédica, «Life is specified by genomes»
(NCBI 2004). Quer isto dizer que todo e qualquer organismo, incluindo
o humano, possui um genoma que contém toda a informação biológica
necessária para construir e manter um exemplo vivo desse mesmo orga-
nismo. Esta definição resulta de conhecimento recente, especialmente
acumulado após a descoberta de mecanismos singulares de especificação
molecular, solidificando a noção oriunda do século XX de que a infor-
mação biológica contida no nosso código genético se encontra codificada
numa molécula denominada ácido desoxirribonucleico (ADN) e estru-
turada em unidades distintas, chamadas genes. 

Assim, o próprio termo «genoma», tal como o conceito por ele repre-
sentado, sendo relativamente recentes, encontram-se, ainda, a nível glo-
bal, a atravessar um processo de amadurecimento, pelo que qualquer de-
finição do seu enquadramento legal se torna ainda mais difícil. Claro está
que a explosão de conhecimento verificada nas áreas da genética e da
biologia molecular não esgotou o interesse do tema, nem a comunidade
científica fechou a fase de descoberta. Durante o ano de 2011 comemo-
rou-se o décimo aniversário da primeira sequenciação do genoma hu-
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mano e se a discussão científica em torno da efeméride gerou algum con-
senso foi o de que muito há ainda por descobrir.1 Esta realidade, simul-
taneamente nova e dinâmica, constitui um enorme desafio para o direito.
A descoberta permanente de novos fenómenos, técnicas e aplicações re-
sultantes da investigação genética origina não apenas constantes refor-
mulações qualificativas do próprio genoma, como também profundas
alterações na percepção do seu potencial futuro e, paralelamente, difi-
culdades em efectuar juízos de prognose quanto aos riscos associados à
realização desse mesmo potencial. Estes factores levam naturalmente a
que o mundo jurídico-legal careça ainda de uma visão concreta, congre-
gada e totalmente esclarecida sobre as diversas questões científicas e so-
ciais em aberto que orbitam à volta do tema Genoma.

Destes factos, parece-nos resultar claro que a análise do genoma à luz
de uma caracterização jurídica, enquanto bem público ou bem privado,
transportará necessariamente algumas dificuldades. No entanto, e não
obstante a existência destas últimas, pretendemos abordar neste artigo
algumas ideias que nos parecem hoje premissas essenciais a toda e qual-
quer discussão sobre a natureza jurídico-legal do genoma humano,
mesmo correndo os riscos inerentes a qualquer argumentação fundeada
num terreno científica e socialmente não estabilizado. 

No que respeita à questão de saber se, à luz do direito, o genoma deve
ser considerado um bem público ou um bem privado, propomo-nos dis-
cutir em seguida os seguintes tópicos:

As dificuldades colocadas ao direito por uma realidade jurídica com-
plexa:

Genoma humano: «pessoa» ou «coisa»?;
Universal e singular;
Material genético vs. informação genética;

Conceito e natureza jurídica do material genético humano à luz do
direito nacional e internacional:

O genoma humano no contexto do direito português;
A doutrina europeia e a jurisprudência norte-americana;
O genoma humano e o direito internacional;

Conclusão: o direito inadaptado.
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1 A conceituada revista Science dedicou em Fevereiro de 2011 uma série especial de
artigos e comentários comemorativos do décimo aniversário da sequenciação do genoma
humano. A leitura destes textos é especialmente relevante e informativa acerca do impacto
e potencial da revolução genómica na ciência e na sociedade (Science 2011). 
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Esperamos, com a análise que se segue, poder contribuir para o ama-
durecimento do direito (ou biodireito) português numa área tão impor-
tante para o futuro da humanidade como é a do progresso científico da
genómica. 

As dificuldades colocadas ao direito 
por uma realidade jurídica complexa 

Genoma humano: «pessoa» ou «coisa»?

Um dos factores/propriedades que contribuem para a consideração
do genoma como uma realidade jurídica complexa é o facto de este ser
transversal a todos os organismos, animais, vegetais, fungos, protistas,
bactérias e vírus.2 À primeira vista este pode parecer um factor de some-
nos na análise que nos propomos realizar aqui, já que muitas vezes o di-
reito enquanto ordem normativa que procura regular a vida do Homem
em sociedade assume, por defeito, uma visão essencialmente antropo-
cêntrica dos conceitos. Assim sendo, no caso concreto deste capítulo, o
termo «genoma» equivaleria per se a «genoma humano». 

No entanto, entendemos que este ponto tem interesse na abordagem
sobre a dualidade público/privado no âmbito do direito dado que, sob
este prisma, existe desde logo uma clara hierarquia na valoração dos ge-
nomas trans-espécies, já que o genoma humano ocupa, na lei, um lugar
superior e mais protegido que os restantes. Esta asserção acompanha de
forma lógica a hierarquização existente no universo legal da própria bio-
logia das espécies, onde o ser humano é o único passível de ter persona-
lidade jurídica e de ser sujeito de direitos, apesar de o debate sobre o facto
de as mais diversas espécies serem ou não dotadas de personalidade jurí-
dica surgir constantemente na doutrina, sobretudo na anglo-saxónica
(Beauchamp e Childress 2009). 

Poderá dizer-se então, em resposta à necessidade de encontrarmos à
luz do direito uma delimitação conceptual do objecto em estudo, que
o genoma humano é o único que se liga ao conceito de «pessoa», en-
quanto os genomas dos restantes seres vivos só podem ser representados,

2 A classificação dos vírus como uma forma de vida é controversa. No entanto, o
facto de possuírem material genético é, para muitos autores, um critério importante para
a sua inclusão enquanto objecto da biologia (Villareal 2004; Villareal et al. 2010; Holmes
2007).
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na dicotomia básica do direito civil, pelo conceito de «coisa».3 Ora esta
divisão clássica, desafiada pelos recentes avanços da biologia, pode de-
monstrar-se insuficiente, à partida, no que toca à classificação do ge-
noma humano enquanto figura jurídica (Faria 2009). Por outras palavras,
a entrada na era genómica, ao apresentar ao direito e aos seus instru-
mentos actuais uma dificuldade conceptual na definição da natureza ju-
rídica do ADN, poderá constituir um verdadeiro teste à própria classi-
ficação civilista entre «pessoas» e «coisas». Voltaremos a este tema um
pouco mais adiante (ver infra, secção «O genoma humano no contexto
do direito português»).

Universal e singular

A razão de considerar o genoma humano como uma realidade jurí-
dica complexa também se baseia no facto de este poder ser visto, simul-
taneamente, como uma entidade universal e uma entidade singular. Uma
importante característica do genoma, particularmente ilustrativa desta
dualidade, é o facto de este ser composto por uma parte «ontogénica» e
uma parte «filogénica». A parte «ontogénica» do genoma, que é única,
diz respeito ao desenvolvimento do organismo enquanto ser individual,
desde a fecundação até ao seu estado adulto. Por outro lado, a parte «fi-
logénica»4 relaciona-se com a história evolutiva das espécies, conside-
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3 Neste sentido, também o Código Civil português de 1966. Subtítulos I e II do
Título II do Livro I, respectivamente «Das pessoas» e «Das coisas». 

4 De acordo com a teoria da evolução das espécies (Darwin 2009 [1859]) ao retroce-
dermos na escala temporal, convergindo em direcção a um ancestral comum, a parte fi-
logénica do genoma vai-se tornando património de um grupo cada vez mais vasto de or-
ganismos, tendendo desta forma para a universalidade. Inversamente à medida que a
evolução segue o seu curso, a divergência é fundamental para a sobrevivência das espécies.
Assim, em termos puramente biológicos a evolução implica divergência e consequente-
mente singularidade genética de espécie. Na análise que procuramos fazer aqui da natureza
jurídica da parte «filogenética» do genoma, o conceito de universalidade que tentamos
discutir refere-se essencialmente a uma universalidade intra-espécie e não interespécie. Isto
é, por exemplo: o genoma humano tem uma faceta universal porque é universal dentro
da espécie humana. Esta contextualização obriga a uma delimitação conceptual intro-
duzindo uma ideia de «terminologia de nuance», muito importante de reter quando olhamos
para um mesmo objecto à luz da biologia e do direito. Adicionalmente, esta ideia é tam -
bém ilustrativa do dinamismo que é necessário existir no âmbito do biodireito para que
este possa regular práticas relacionadas com uma realidade que, do ponto de vista bioló -
gico, é complexa e multifacetada. Em última instância, a definição do genoma humano 
à luz do direito não poderá nunca ser desprovida de contexto, o que nos leva, em paralelo
com o que se passa aliás na biologia, a um conceito de «direito de sistemas» onde deter -
minado objecto legal só será dotado de sentido quando inserido em determinado sistema
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rando-se desprovida de singularidade, já que é comum ao grupo de or-
ganismos em que o organismo em causa se insere (Faria 1996). 

A dualidade biológica «ontogénica»/«filogénica» do genoma humano
não é de todo irrelevante na procura de uma resposta à questão-base deste
artigo, isto é, saber se o genoma humano será um bem público ou um
bem privado, pois a partir da mesma podemos começar a aperceber-nos
da dualidade de caracterizações necessária para definir juridicamente o
ADN. 

Quando visto como base biológica da espécie humana (ou seja,
quando considerada a sua parte «filogénica»), o genoma humano corres-
ponde aos elementos constantes e fundamentais à espécie, isto é, aos tra-
ços genéticos comuns a todos os indivíduos pertencentes àquela. Desta
forma, a classificação do genoma como «genoma universal da espécie»
poderá implicar, como veremos, à luz do direito internacional, o seu en-
quadramento no conceito legal de «Património comum da Humani-
dade», sendo automaticamente considerado objecto de direito público.

Por outro lado, na perspectiva «ontogénica» do genoma, mesmo den-
tro da mesma espécie, este apresenta variações partilhadas por certos gru-
pos de indivíduos dependendo de género ou zona geográfica de origem.5

Esta característica identitária encontra, ainda dentro da mesma entidade
biológica que é o genoma, uma expressão última: o  genoma é, também,
individual, não existindo na Natureza dois genomas absolutamente
iguais 6 (exceptuando-se o caso à nascença de gémeos monozigóticos).
Portanto, na sua perspectiva «ontogénica», o genoma humano confunde-
-se com a pessoa individualmente considerada e, como tal, ao contrário
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ou contexto, ele próprio influenciado pelo objecto legal que comporta. Esta nota apenas
tem como objectivo apresentar uma pequena reflexão lateral e transdisciplinar sobre a
questão tratada neste capítulo.

5 Esta propriedade pode mesmo ajudar a explicar, de um ponto de vista biomédico,
certo tipo de patologias associadas a esses grupos. 

6 Após a sequenciação do genoma do ser humano e do chimpanzé, diversos estudos
científicos apontam para o facto de, apesar de não existirem dois genomas iguais mesmo
dentro da mesma espécie, ambos serem entre 94% e 98% idênticos (Chimpanzee Sequen-
cing and Analysis Consortium 2005; Demuth et al. 2006). A generalidade de certas partes
do genoma é pois, como já vimos, clara e altamente conservada quer inter-, quer intra-es-
pécies. Por outro lado, a alta variabilidade e consequente singularidade de outras zonas é
também uma realidade. Esta variabilidade permite que hoje em dia se empreguem técnicas
laboratoriais alternativas à sequenciação em larga escala  (tais como análise de STRs – short 
tandem repeats), menos dispendiosas e laboriosas mas também menos exactas, que permi-
tem o estabelecimento de perfis de identificação com elevado grau de confiança. Assim,
neste caso particular, falamos de genoma enquanto entidade singular que, uma vez que
é irrepetível, permite isolar o indivíduo com um nível de precisão e certeza altamente
significativo. 
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do que acontece com o «genoma bem universal», o direito concede, neste
caso, às pessoas alguns direitos subjectivos 7 sobre o seu genoma. Con-
comitantemente,  tudo aponta, neste caso particular, para a classificação
desta parte do genoma como um bem privado. 

Material genético vs. informação genética

A discussão em torno da variabilidade genética desemboca muitas
vezes, especialmente em termos legais, no consequente potencial identi-
ficador do nosso material genético. Entendemos também que esta é uma
questão que assume contornos interessantes quer do ponto de vista ético,
quer do ponto de vista legal. No entanto, e antes de a aprofundarmos,
convém discutir uma questão relacionada e que contribui também, na
nossa opinião, para podermos considerar o genoma como realidade ju-
rídica múltipla. 

Essa questão é a da distinção entre as realidades jurídicas diferentes
que o material genético e a informação genética representam, sendo que
o conceito legal de genoma em sentido lato abrange obrigatoriamente
ambas. O material genético em si mesmo está fisicamente presente em
todas as células do organismo, podendo ser visto como parte constituinte
do mesmo. Consequentemente, do ponto de vista biológico, o material
genético é tanto parte constituinte do organismo em que se inclui,
quanto as células que somadas resultam nesse mesmo organismo ou a
água que maioritariamente compõe essas mesmas células. Decorrente
desta definição, a classificação jurídica do genoma enquanto material ge-
nético e, logo, biológico, como sendo objecto de direito público ou de
direito privado estará evidentemente incluído na discussão essencial e
controversa quanto ao direito de propriedade individual sobre o corpo,
à qual voltaremos mais à frente. Por ora, basta referir o desafio que o
tema encerra. 

Por outro lado, a análise legal do genoma enquanto informação ge-
nética não é menos complexa. Assim, no que toca à natureza jurídica da
informação genética, importa determinar, em primeiro lugar, que esta
está sempre sujeita a 5 fases de um processo obrigatório de existência
(Faria 1996; Péladeau 1989): 1.ª – a recolha do ADN do indivíduo em
causa (material genético); 2.ª – a descodificação dos elementos codifica-
dores contidos no genoma por técnicas científicas de análise (informação
genética «primária»); 3.ª – a tradução para uma linguagem «universal», a

7 Ver infra, secção «O genoma humano no contexto do Direito português». 
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linguagem científica dos genes (informação genética «secundária»); 
4.ª – o registo num suporte informático dessa mesma tradução (pessoal
ou não); 5.ª – a conservação, utilização e divulgação dessa informação
independentemente da sua finalidade, ou a sua destruição. 

O processo que acabámos de descrever, podendo ser interrompido em
diferentes momentos, é dotado de enorme complexidade a nível do seu
enquadramento legal, desde logo bem patente quer nos diferentes tipos
de descodificação da informação descritos (originando informação pri-
mária e secundária, consecutivamente), quer nos níveis de revelação e uti-
lização dessa mesma informação. Como veremos em seguida, existe no
seio do direito uma certa unanimidade doutrinal em classificar os seus
objectos de acordo com uma visão dual entre público e privado, intima-
mente ligada à distinção entre «pessoa» e «coisa». Consequentemente, no
que toca à classificação de informação genética enquanto objecto jurídico,
a dificuldade em decidir no âmbito dessa dualidade está presente em todos
os níveis do processo acima descrito, atestando em definitivo a dificuldade
dessa mesma classificação e, por conseguinte, estabelecendo definitiva-
mente o genoma como realidade jurídica múltipla.

As considerações anteriores têm por objectivo demonstrar que o ge-
noma é uma realidade prismática quando sobre ela fazemos incidir a luz
do direito. Portanto, deve o genoma, em nossa opinião, ser visto à partida
como uma realidade múltipla que permita a sua inserção em diversas
classificações jurídicas antagónicas («coisa» ou «pessoa»; «bem público»
ou «bem privado»; informação científica ou informação pessoal). Esta-
belecida esta multiplicidade, passemos de seguida à análise mais concreta
do genoma humano no contexto jurídico nacional e internacional.

Conceito e natureza jurídica do genoma 
humano à luz do direito nacional 
e internacional

A fim de melhor abordarmos este tema à luz do direito é importante
oferecer uma visão ampla e multidimensional do mesmo, conjugando
perspectivas de direito nacional português e de direito internacional. 

O genoma humano no contexto do direito português

Uma análise do conceito legal de genoma à luz do direito nacional
necessita que nos detenhamos, antes de mais, na Lei Fundamental, a
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Constituição da República Portuguesa (CRP). Desde logo, no n.º 3 do
artigo 26.º, referente aos direitos pessoais, a CRP refere o seguinte: 
«A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser hu-
mano, nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tec-
nologias e na experimentação científica» (Constituição da República Por-
tuguesa). Numa asserção substantiva e sistemática, podemos deduzir
desta disposição constitucional que o Estado português protege o ge-
noma em sede de direitos fundamentais, considerando-o pessoal e defi-
nidor de identidade e reconhecendo desta forma o seu valor como bem
individual ou pessoal, e perspectiva-o como digno de tutela por parte das
instituições públicas.8

Por outro lado, é interessante verificar que uma lei mais recente em
Portugal, a Lei n.º 12/2005 de 26 de Janeiro sobre informação genética
pessoal e informação de saúde, refere no seu artigo 16.º que a investigação
sobre o genoma humano «deve enquadrar-se nas regras gerais da investi-
gação científica no campo da saúde [...]», devendo «ser garantido o livre
acesso da comunidade científica aos dados emergentes da investigação
sobre o genoma humano».9 Neste artigo, o legislador opta por uma visão
do genoma humano como sendo um «bem comum», caminhando, deve
dizer-se, de encontro à tendência geral em outros países, nomeadamente
à jurisprudência norte-americana (Faria e Campos 2009). Todavia, em
contraste com a ideia expressa no artigo 16.º da Lei nº 12/2005, os artigos
18.º, n.º 2 e  19.º, n.º 13 do mesmo diploma, referentes à propriedade
do material biológico, incluindo o genético, referem o seguinte:

• «O material armazenado é propriedade das pessoas em quem foi
obtido e, depois da sua morte ou incapacidade, dos seus familiares»
(cf. n.º 2 do art.18.º);

• «O material biológico é considerado propriedade da pessoa de quem
foi obtido devendo ser armazenado enquanto for de comprovada
utilidade para os familiares actuais e futuros» (cf. n.º 13 do art.19.º). 

Nestes últimos preceitos, e ao contrário da informação genética usada
para fins de investigação regulada no artigo 16.º, o material genético é

8 Esta consagração constitucional do genoma em sede de direitos fundamentais, as-
sumindo, simultaneamente, uma concepção de cariz profundamente individual e uma
sujeição à tutela pública, poderá permitir classificar juridicamente o genoma, quer como
bem público, quer como bem privado.   

9 As disposições mais importantes  da Lei 12/2005 encontram-se comentadas em
Faria e Campos (2005).
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aqui claramente encarado como privado, sendo mesmo objecto de pro-
priedade individual e familiar.10

Torna-se portanto evidente que a tarefa de definir as fronteiras legais
do genoma humano é tão complexa, que encontra, à luz do direito por-
tuguês, duas perspectivas diferentes dentro da mesma lei. Aliás, observa-
ções semelhantes constam do Parecer n.º 48 do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida onde, em comentário ao projecto lei que
mais tarde viria a ser aprovado no Parlamento originando a Lei 
n.º 12/2005, o CNECV expressa reservas acerca do estabelecimento de
direitos de propriedade no que toca ao material biológico (CNECV
2006). Concretamente, o CNECV indica que «não tem sido habitual na
esfera do direito biomédico o reconhecimento do direito de propriedade
de células, tecidos ou órgãos humanos». Esta ideia tem por base o facto
de o genoma ser considerado internacionalmente como património da
humanidade.11 Finalmente, o CNECV sugere ainda que as referências
ao direito de propriedade sejam evitadas visto poderem «eventualmente
ser fonte geradora de conflitos». 

Apesar deste Parecer, o legislador optou por não alterar a norma, va-
lidando então, na ordem jurídica portuguesa, o princípio de aplicação
de direitos de propriedade ao material biológico. Desta forma, pode hoje
dizer-se que existe claramente um antes e um após este artigo da lei por-
tuguesa. Até à sua publicação, qualquer consideração acerca deste assunto
seria puramente especulativa ou doutrinária, mas, a partir do momento
em que a lei portuguesa reconhece direitos de propriedade sobre o ma-
terial biológico, começamos a assistir à emergência de um novo para-
digma. Apesar de a aprovação desta lei ter merecido algumas reacções
por parte da comunidade científica, não há, no entanto, registo de que
tenha motivado qualquer oposição oficial. Assim, o direito de proprie-
dade do material genético é uma realidade legal em Portugal e qualquer
consideração futura tem de assumir essa mesma realidade como ponto
de partida. Uma vez que esta disposição não foi ainda aplicada em ne-
nhum caso judicial em Portugal, é-nos impossível saber, até esta altura,
como será interpretada pelos juízes e que consequências terá a nível da
prática do direito no país. Todavia, parece-nos de extrema importância
reflectir um pouco acerca dos possíveis corolários desta norma e analisar
mais detalhadamente algumas das possíveis consequências legais da con-
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10 Esta concepção é única em termos de direito comparado (Faria e Campos 2009)
11 Referências a esta perspectiva constam também das secções «Universal e singular»

e «O genoma humano no direito internacional» deste capítulo.
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sagração de um direito de propriedade sobre o nosso material biológico
(que inclui, evidentemente, o ADN).

A primeira conclusão que podemos extrair é a de que o material bio-
lógico poderá porventura vir a ser considerado, ainda que implicitamente,
como uma «coisa». Esta conclusão prende-se com o facto de, de acordo
com o direito civil, apenas as coisas e não as pessoas poderem ser objecto
de direito de propriedade.12 No entanto, como vimos acima, esta distin-
ção é altamente discutível no que toca ao estatuto «dicotómico» do
ADN, o qual pode ser visto simultaneamente como material e informa-
ção (Faria 1996). Daí, ao oferecer-se ao ADN o estatuto jurídico de ob-
jecto de propriedade privada, fecha-se a discussão em torno de saber se
este deve ou não ser classificado como «coisa» ou se, pelo contrário, de-
verá ser considerado como parte integrante da pessoa. 

Esta última questão leva-nos à segunda consequência da norma por-
tuguesa sub judice, isto é, a de saber se as características do direito de pro-
priedade serão aplicáveis à realidade do ADN. De facto, a partir do mo-
mento em que se atribui um direito de propriedade sobre o «material
biológico», passamos automaticamente a ter o direito de «usar, fruir e dis-
por» do mesmo (jus utendi, jus fruendi e jus abutendi), dado que todos estas
faculdades integram o direito de propriedade (Faria e Campos 2009). Este
cartilha de direitos encontra limite apenas naquilo que possa ser conside-
rado como «abuso de direito», expresso no artigo 334.º do Código Civil,
cuja redacção nos diz que «é ilegítimo o exercício de um direito, quando
o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos
bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito». 

Se o sujeito tem então o direito de gozar dos «frutos» (naturais ou fei-
tos pelo homem) daquilo que é a sua propriedade, não terá então tam-
bém direitos sobre os lucros que advenham de qualquer investigação ou
trabalho industrial sobre o seu material biológico, como por exemplo o
seu ADN? No que se refere a este tema em concreto, a citada Lei 
n.º 12/2005 responde à questão que a própria suscita, estabelecendo o
«princípio da não comercialização do material biológico», afirmando no
seu artigo 18.º, n.º 8, que «é proibida a utilização comercial, o patentea-
mento ou qualquer ganho financeiro de amostras biológicas enquanto
tais», estabelecendo ainda no seu artigo 20.º que «o património genético
não é susceptível de qualquer patenteamento». Ora, se por um lado se
concede um direito de propriedade sobre o material biológico, o que é
sinónimo de considerar o ADN como bem privado, por outro lado, in-

12 Assim, o artigo 1302.º do Código Civil Português.
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dicia-se para o mesmo material biológico humano um estatuto de bem
público, através da sua exclusão da actividade comercial. 

Para melhor podermos reflectir sobre esta questão parece-nos impor-
tante contextualizá-la, discutindo a originalidade da norma portuguesa
em comparação com a jurisprudência europeia e norte-americana e ana-
lisando seguidamente a abordagem adoptada a nível de direito interna-
cional.

A doutrina europeia e a jurisprudência norte-americana

Em paralelo com o artigo 18.º, n.º 8 da Lei n.º 12/2005, de uma forma
geral, a lei europeia é moldada pelo princípio fundamental da proibição
da obtenção de dividendos financeiros decorrentes da comercialização
do corpo humano. A este princípio acresce uma visão filantrópica que
sustenta que a doação de órgãos, tecidos, células e restante material bio-
lógico não deve ser remunerada mas antes vista como um dever moral e
acto de serviço público. 

Estes princípios estão patentes quer em textos legais europeus, tais
como a Convenção Europeia em Biomedicina e Direitos Humanos (ar-
tigo 21.º), a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (§2, 
n.º 2 do artigo 3.º) e a Directiva 2004/23/CE (artigo 12.º),13 quer em tex-
tos legais nacionais da maioria dos Estados-Membros da União Europeia.
No entanto, em alguns documentos europeus como o Relatório do
Grupo Europeu de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias sobre
a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (Grupo Europeu
de Ética para as Ciências e as Novas Tecnologias 2000) referente à inova-
ção tecnológica, o princípio da não comercialização do material bioló-
gico não é tão inquestionável quanto possa parecer à primeira vista. De
facto, o Grupo demonstra uma significativa hesitação em aceitar o prin-
cípio «demasiado vago» de proibição de obter ganhos financeiros com o
corpo humano por considerar que este contradiz de alguma forma a pos-
sibilidade de patentear invenções derivadas de elementos humanos e de
obter contrapartidas financeiras por participar em biobancos, ambos per-
mitidos pela lei europeia (Comissão Europeia 2004). Aliás, já em relatório
anterior o mesmo Grupo referia que «o assunto da comercialização de
tecidos humanos» é «controverso» (Grupo Europeu de Ética para as Ciên-
cias e as Novas Tecnologias 1998). No entanto, estes alertas não parecem

13 Directiva 2004/23/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de
2004.
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ter produzido qualquer efeito nos textos legais europeus supramencio-
nados, textos esses que juntamente com a jurisprudência americana esta-
belecem claramente que preferem evitar o precedente legal de direitos
de propriedade sobre o material biológico. Este parece ser, então, o con-
texto que esteve na base do parecer do CNECV português sobre a Lei
n.º 12/2005 analisada anteriormente. 

Um receio que parece prevalecer é o de, caso a lei estabeleça que o
material biológico (genoma inclusive) é objecto de direito privado e, logo,
sujeito a direitos de propriedade, se abrir um precedente que pode pôr
em risco a visão da investigação biomédica como bem comum, garan-
tindo poder excessivo quer a dadores quer a investigadores individuais
(Faria e Campos 2009). Esta reserva está bem patente em dois casos da
jurisprudência norte-americana que é interessante revisitarmos aqui: a
sentença do Supremo Tribunal da Califórnia sobre o recurso de Moore
vs. Regents of the University of Califórnia de Julho de 1990; e o caso Was-
hington University vs. W. J. Catalona et al., cuja decisão final data de Janeiro
de 2008. Ambos os casos mostram que os magistrados americanos rejei-
tam um «modelo de propriedade privada» do material biológico utilizado
para investigação. No caso Moore foi decidido que John Moore não po-
deria reclamar dividendos decorrentes da propriedade sobre uma linha
celular desenvolvida a partir das suas células (sem o seu consentimento
informado) e patenteada pelo seu médico e um outro investigador que,
entretanto, acumularam, eles sim, enormes ganhos financeiros. Este caso
é emblemático pois ilustra bem dois factores essenciais: um certo sentido
de injustiça e uma clara ineptidão legal para o resolver. O sentido de in-
justiça é generalizado e tem sido amplamente expresso não só por ma-
gistrados que comentaram directamente o caso (Merz et al. 2002; Boven-
berg 2006), mas também por diversos autores que escrevem directamente
sobre o direito ao ressarcimento ou partilha de benefícios por parte de
dadores de material biológico (Berg 2001). Karen Berg expressa uma opi-
nião que, de certa forma, pode ser conciliada com o direito familiar sobre
o material genético expresso na Lei n.º 12/2005 portuguesa. Diz o autor
que «um estado de injustiça existirá também, se a investigação em genes
de uma família der origem a produtos comercializáveis e dividendos para
a indústria farmacêutica, não sendo tal família compensada». Trata-se
portanto de distinguir duas realidades. Se ganhos financeiros forem ob-
tidos através de investigação na área da genómica baseada em material
biológico de uma população, ninguém parece opor-se a que os benefi-
ciados decorrentes sejam partilhados por essa mesma população. No en-
tanto, os autores argumentam que, desta forma, a mesma lógica deve ser
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aplicada a lucros resultantes de material genético resultante de um só in-
divíduo. Uma coisa parece certa. Mesmo que o interesse de pacientes ou
indivíduos envolvidos em investigação biomédica seja normalmente de
natureza terapêutica ou altruísta, não parece justo excluir os mesmos de
qualquer lucro que não poderia ter sido alcançado por universidades ou
indústrias farmacêuticas sem o uso do seu material biológico14 (Faria e
Campos 2009).  

Por outro lado, o caso Catalona debruça-se não tanto sobre os lucros
da comercialização do material biológico após o sucesso da investigação
científica mas, principalmente, sobre a posse do material biológico em
si mesma e em resposta à pergunta: seremos nós donos do nosso próprio
corpo? (Charo 2006). William Catalona, um cirurgião e investigador em-
pregado na Universidade de Washington, recolheu durante anos amostras
de tecido da próstata de milhares de doentes (com o consentimento in-
formado dos mesmos) tendo desenvolvido métodos que melhoraram
significativamente o diagnóstico do cancro da próstata e que culminaram
no teste de PSA (Prostate-Specific Antigen), um teste usado hoje em dia
em larga escala na clínica. No momento em que decidiu sair para outra
universidade, o Dr. Catalona pediu, com sucesso, aos seus pacientes/da-
dores que requisitassem à Universidade de Washington a transferência
das amostras para o seu novo local de trabalho. Quando a Universidade
de Washington se recusou a fazê-lo, iniciou-se uma disputa legal acerca
da propriedade do material biológico. A decisão final do Supremo Tri-
bunal da Califórnia diz neste caso que o material biológico recolhido
pelo Dr. W. J. Catalona fica sob o controlo da Universidade de Washing-
ton e que, apesar de os pacientes/dadores poderem requerer a sua des-
truição, não podem requerer que este seja transferido por um indivíduo
para outra instituição (WUSTL 2005). Curiosamente, encontramos aqui,
na jurisprudência americana, uma ligação muito específica à pergunta
formulada anteriormente acerca das consequências da lei portuguesa: a
de saber se a classificação do material genético enquanto objecto de di-
reito de propriedade significaria que assiste ao proprietário o direito de
transferir essa mesma propriedade. 

Essencialmente, casos como Moore e Catalona vão de encontro à lei
europeia e revelam uma preferência por soluções que privilegiam a con-
cepção do material biológico humano como estando ao serviço do me-
lhor interesse geral, rejeitando o «modelo de propriedade privada», o que

14 Em relação directa com este tema, veja-se também o famoso caso de Henrietta
Lacks e da linha cellular HeLa, relatado no recente livro de Rebecca Skloot (2011).
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nos leva a concluir que, nesta perspectiva, o ADN é perspectivado mais
como um «bem comum» do que como um bem privado (Noiville e Bel-
livier 2007). Como vimos anteriormente, o desfecho de um caso seme-
lhante em Portugal poderia ter sido diferente, facto que exige também
da nossa parte uma análise atenta às recomendações oferecidas a nível
de direito internacional.

O genoma humano e o direito internacional

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Hu-
manos da UNESCO, datada de 11 de Novembro de 1997 (UNESCO
1997), recupera um pouco a ideia de dualidade entre o carácter «filogé-
nico» e «ontogénico» do genoma já discutida anteriormente. No seu ar-
tigo 1.º, a Declaração assinala que: «o genoma humano constitui a base
da unidade fundamental de todos os membros da família humana bem
como da sua inerente dignidade e diversidade». Neste caso poderá então
dizer-se que, em sentido simbólico, o genoma humano é o «legado da
humanidade», sendo sublinhado o seu carácter filogénico e acompa-
nhando o raciocínio que poderia levar-nos a considerá-lo como sendo
objecto de direito público, ou mesmo Património Comum da Humani-
dade. 

Todavia, na mesma Declaração, podemos encontrar também uma
visão que privilegia o aspecto «ontogénico» do genoma. O artigo 8.º re-
fere que: «cada indivíduo terá direito, conforme a legislação nacional ou
internacional, à justa indemnização por qualquer dano sofrido resultante,
directa ou indirectamente, de intervenção sobre o seu genoma». Ainda
que salvaguardando o contexto nacional e internacional e pressupondo
uma situação de dolo, isto é, no caso em que algum dano tenha sido
provocado, é inegável que esta Declaração oferece também uma visão
do genoma enquanto bem privado. Contudo, importa salvaguardar que,
de uma forma geral, a perspectiva desta Declaração é a de que o genoma
está ao serviço do interesse comum, devendo ser considerado como bem
público. 

À medida que a investigação científica conferia ao genoma crescente
protagonismo, também os textos legais internacionais acompanhariam
a nova tendência. Assim, seis anos após a Declaração Universal sobre o
Genoma Humano e os Direitos Humanos, surge uma outra Declaração
da UNESCO que invoca a distinção discutida anteriormente entre ma-
terial genético e informação genética, a Declaração Internacional sobre
Dados Genéticos Humanos de 16 de Outubro de 2004 (UNESCO
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2004). Esta Declaração pretende atingir o equilíbrio entre uma perspec-
tiva algo perniciosa de «informação genética para todos», resultante da
explosão da investigação científica na área da Genética, e uma ideia de
«privacidade genética», consentânea com princípios de direitos humanos.
Desta forma, a Declaração Internacional sobre Dados Genéticos Huma-
nos da UNESCO protege essencialmente a esfera da vida privada dos
seres humanos, através dos seus dados genéticos, introduzindo a ideia de
«identidade genética» e, consequentemente, oferecendo uma ideia do ge-
noma enquanto informação genética como objecto de direito privado. 

Finalmente, dois anos mais tarde, surge a Declaração da UNESCO
sobre a Bioética e os Direitos Humanos, de 19 de Outubro de 2005
(UNESCO 2005). Esta Declaração dá um enorme passo em frente em
termos conceptuais e pode levar-nos mesmo a questionar algumas das
fundações do direito internacional em termos de hierarquia entre espécies
e antropocentrismo, começando a desenhar-se um novo paradigma para
o futuro ao qual aludimos no início deste texto quando nos referimos
ao carácter biologicamente conservado do genoma. Em primeiro lugar,
no seu artigo 16.º, referente à «Protecção das Gerações Futuras», esta De-
claração indica que «deve ser dedicada a devida atenção ao impacto das
ciências da vida nas gerações futuras, incluindo na sua constituição ge-
nética», o que no fundo significa assumir definitivamente a entrada da
Humanidade na era pós-genómica. No entanto, a verdadeira novidade
conceptual pode encontrar-se no artigo 17.º, referente à «Protecção do
Ambiente, da Biosfera e da Biodiversidade». Diz este preceito que «deve
ser dedicada a devida atenção à interconexão entre seres humanos e ou-
tras formas de vida, à importância do acesso e da utilização apropriados
dos recursos genéticos e biológicos na protecção do ambiente, da biosfera
e da biodiversidade». 

Assim, pensamos que esta Declaração constitui um exemplo muito
interessante de como, apesar de ainda não existir um número elevado de
casos judiciais que se tenham debruçado sobre estes temas, é possível ter
uma visão clara das tendências futuras e moldar fronteiras clássicas, re-
formulando, reordenando e integrando conceitos que antecipadamente
se prevêem vir a ser decisivos no futuro. Esta ideia algo vanguardista está
bem patente no artigo 3.º da Declaração quando se define que «cada in-
divíduo possui uma construção genética característica. No entanto, a
identidade pessoal não deve ser reduzida a características genéticas uma
vez que envolve complexos factores educacionais, ambientais e pessoais,
assim como ligações emocionais, sociais, espirituais e culturais com os
outros, o que implica uma dimensão de liberdade». Este conceito de «li-
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berdade dinâmica» está, quanto a nós, intimamente ligado aos conceitos
de «terminologia de nuances» e de «direito de sistemas» de que falamos
anteriormente, sendo a principal ideia a eles subjacente a de que dificil-
mente nestes domínios um objecto pode ser devidamente caracterizado
na ausência do seu contexto. A Declaração Universal sobre a Bioética e
os Direitos Humanos parece-nos elucidativa nesta matéria, avançando
no sentido da integração do ser humano no seu contexto biológico. Este
passo em frente questiona, quanto a nós correctamente, a presente ordem
jurídica caracterizada por uma rígida hierarquia entre espécies, ilustrando
simultaneamente o facto de o direito ser um instrumento humano ao
serviço do Homem. No fundo trata-se da tentativa de contextualizar o
próprio direito. 

Conclusão: o direito inadaptado

Como conclusão geral do que foi exposto, podemos questionar-nos:
que outro objecto se enquadrará melhor num conceito de multiplicidade
jurídica do que aquele que pode simultaneamente ser visto, sem qualquer
concessão a nível de rigor científico, como património de toda a huma-
nidade e património biológico definidor de cada indivíduo?

As considerações expostas neste artigo têm por objectivo demonstrar,
sobretudo, que o genoma é uma realidade prismática quando lhe faze-
mos incidir a luz do direito, devendo em nossa opinião ser visto, à par-
tida, como uma realidade múltipla que permite a sua inserção em diversas
classificações jurídicas antagónicas, tais como: «coisa» e «pessoa»; «bem
público» e «bem privado»; informação científica e informação pessoal;
património individual e património da humanidade. Deixamos em
aberto as repercussões destas premissas, mas esperamos ter contribuído
para aproximar o jurista/legislador da realidade única do genoma hu-
mano, o qual exige uma abordagem cautelosa e inovadora em direito, se
queremos que este espelhe com acuidade a complexidade da realidade
científica e social. 

Com o crescente despertar para as limitações de construções jurídicas
rígidas e para a necessidade de as transformar e adaptar a uma realidade
que entretanto se redefiniu, torna-se cada vez mais necessária uma reflexão
em torno da possível necessidade da criação de novas figuras jurídicas que
permitam ao direito regular da melhor forma as mais recentes actividades
humanas. A contextualização legal do genoma é um caso paradigmático
da necessidade de adaptação da ordem jurídica a uma nova era.   
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Capítulo 15

Genoma: bem público ou privado? 
DNA, you know, is Midas’ gold. 
Everybody who touches it goes mad. 

Maurice Wilkins (1916-2004)

We have caught the first glimpses of our instruction book, pre-
viously known only to God. 

Francis Collins na apresentação, 
em Junho de 2000, da primeira versão da sequência

completa do genoma humano.

Concerns about human gene patents go beyond moral disquiet
about creating a commodity from a part of the human body
and also beyond legal questions about whether genes are un-
patentable products of nature. New concerns are being raised
about harm to public health and to research.

LB Andrews, 2002

Numa tentativa de ajudar o leitor a responder à pergunta-título deste
texto, parece apropriado (na perspectiva do autor enquanto praticante das
ciências da vida e da saúde) rever (i) algumas das características mais gerais
dos sistemas vivos e dos processos biológicos, (ii) o modelo correntemente
aceite para descrever o fluxo da informação genética e (iii) o conceito de
excepcionalismo genético no contexto da realização de testes genéticos.

Abertura e interdependência

Os seres vivos são sistemas abertos atravessados por fluxos de matéria,
energia e informação. Estes fluxos, que mantêm o sistema longe do equi-
líbrio, cruzam-se em muitos pontos e do seu «bom funcionamento» de-
pende tanto a homeostase (sucessão de flutuações em torno de uma po-
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sição «óptima» mantida através de ciclos de feed-back negativo) como a
morfogénese (emergência de novas propriedades através de ciclos de feed-
-back positivo). Por outro lado, os seres vivos desenvolvem-se, desde a
sua geração até à morte,1 segundo um programa (onto)genético herdado.
Estes dois tipos de factores (ambientais/históricos  e genéticos/inatos) in-
teragem de forma dinâmica ao longo do tempo de vida, estando, por
isso, os sistemas vivos sujeitos às «leis do acaso» (por exemplo, ocorrem
no genoma das células somáticas mutações espontâneas cuja expressão
pode perturbar a resposta fisiológica a alterações ambientais e resultar em
«doença» no próprio indivíduo; se, porém, as mutações ocorrerem na
linha germinal, aumenta também o risco de descendência afectada). Em
consequência deste triplo sistema de influências (ambientais, genéticas e
estocásticas), os seres vivos evoluem, a partir do momento em que são
gerados, com oscilações de amplitude tendencialmente crescente.2

Apesar dessa visível divergência, a nível somático, em relação ao es-
tado inicial, a descendência de qualquer organismo conserva as caracte-
rística essenciais do(s) seu(s) progenitor(es). Essa permanência filogenética
é uma consequência da relativa estabilidade do genoma. Pelo contrário,
a evolução biológica, levando ao aparecimento e à extinção das espécies,
é uma expressão da plasticidade e variabilidade do genoma.

Uma outra característica geral dos sistemas vivos é a sua propensão
para estabelecer múltiplas relações ou redes de competição e/ou coope-
ração, quer entre indivíduos de uma mesma espécie (desde as colónias
de bactérias até às sociedades humanas), quer entre indivíduos de espécies
diferentes (desde as relações parasita/hospedeiro até às cadeias tróficas
ou, se quisermos considerar a «cultura» como um traço distintivo de al-
guns seres vivos ditos «superiores», até à domesticação de animais e plan-
tas pelos humanos). Aqui também, é do «bom funcionamento» destas
redes de relacionamentos que depende a sobrevivência de uma dada es-
pécie, dos ocupantes de um dado nicho ecológico ou da biosfera no seu
conjunto.

1 Neste contexto, há que distinguir organismos com reprodução sexuada dos que,
em geral, a não realizam, e notar, nos primeiros, a compartimentalização do soma em re-
lação à linha germinal. 

2 A informação para o desenvolvimento não existe ab initio no zigoto, como defen-
dem os pré-formacionistas, mas vai sendo construída durante o próprio desenvolvimento,
constituindo-se como uma «paisagem epigenética» – conceito que se fica a dever ao em-
briologista Conrad Hal Waddington (1905-1975) – para a qual contribuem factores am-
bientais, genéticos e estocásticos.
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O «dogma central da biologia molecular»

O suporte físico do fluxo de informação que atravessa os sistemas
vivos – as chamadas moléculas informacionais – é muito diverso: podem
ser macromoléculas de natureza polimérica, tais como os ácidos nuclei-
cos (DNA e RNA) e as proteínas (enzimas, anticorpos, receptores, trans-
portadores...), mas também pequenas moléculas (hormonas, neurotrans-
missores, factores de crescimento...) e iões (cálcio, hidrogénio...). De notar
que estas moléculas cumprem a sua função biológica predominante-
mente através do estabelecimento/rotura de ligações químicas fracas e
reversíveis. 3 Nesta secção iremos examinar, em particular, o fluxo da in-
formação genética (contida no genoma) e o modo como a expressão
dessa informação é regulada, em termos estruturais e funcionais, nos or-
ganismos que a herdaram ou adquiriram ao longo da vida. Um modelo
simples, proposto na sequência do estabelecimento da estrutura (dupla
hélice) e das propriedades físico-químicas da molécula de DNA, para
descrever esta transferência de informação deve-se a Francis Crick (1958,
1970) e ficou conhecido como «dogma central da biologia molecular».
Segundo este modelo, a informação genética (que se supunha então ape-
nas contida na estrutura primária ou «sequência» dos ácidos nucleicos,
DNA e RNA) é transferida ou expressa de acordo com o esquema (ver a
figura 15.1)

DNA → RNA → proteína.

A primeira transferência (DNA → RNA), designada por «transcrição»,
é promovida por factores proteicos e catalisada por enzimas capazes de
controlar a síntese de uma molécula de RNA (o RNA mensageiro,
mRNA) usando como modelo uma região específica de uma das cadeias
do DNA genómico e aplicando as seguintes regras de complementa -
ridade: A = U e C =– G. A transição RNA → proteína é designada por
«tradução», nela participando vários ácidos nucleicos de cadeia simples
(ditos de transferência, tRNA, que têm a propriedade de fazer correspon-
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3 Interacções do tipo das que se estabelecem, por exemplo, entre anticorpo e antigé-
nio, receptor e ligando, enzima e substrato ou entre as duas cadeias da dupla hélice de
DNA (em particular os emparelhamentos entre «bases» azotadas A = T e C =– G) e entre
este e as componentes proteicas dos cromossomas ou, ainda, entre um factor de trans-
crição proteico e a respectiva sequência-alvo nas regiões regulatórias da molécula de DNA.
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Figura 15.1 – A expressão da informação genética contida numa região 
do genoma nuclear de um organismo eucariótico superior 
passa tipicamente por cinco etapas (ver mais detalhes 
no texto). A segunda dessas etapas (processamento) envolve 
a remoção das regiões não codificantes do pré-mRNA 
e a sua modificação química em diferentes posições 
(em particular nas extremidades), dando origem ao RNA 
mensageiro maduro (mRNA).
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der um codão4 a um aminoácido), um grande número de proteínas (de
iniciação, alongamento e terminação da tradução, entre outras) e um or-
ganelo celular – o ribossoma – em cuja composição entram proteínas e
um terceiro tipo de RNA (dito ribossomal, rRNA). Entre a transcrição e
a tradução, os organismos mais complexos processam o produto primá-
rio da transcrição (pré-mRNA) de forma a torná-lo mais estável e fiável
como base informacional para a síntese proteica, nomeadamente reti-
rando-lhe as regiões não-codificantes – os intrões – por um processo de-
signado por splicing.5

Numa fase bem definida de cada ciclo de vida celular (através do qual
uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas), o DNA é identicamente
copiado. Este processo (designado por «replicação»: DNA → DNA) rea-
liza-se sob o controlo de enzimas e outras proteínas específicas, com o
consurso de várias pequenas moléculas (nucleótidos, eles próprios cons-
tituídos por uma base azotada, açúcar e fosfato) e consumo de energia.6

Cada molécula de DNA resultante da replicação vai constituir o genoma
de cada uma das células-filhas. Durante a replicação do DNA podem
ocorrer erros de cópia de vários tipos (mutações) que, ao exprimir-se, dão
origem aos fenótipos mutantes, patológicos ou não.

Múltiplas extensões, desvios ou aparentes excepções ao «dogma cen-
tral», segundo o qual a cada sequência de DNA codificante («gene») cor-
responderia, de forma biunívoca, uma proteína com uma função bioló-
gica específica, foram entretanto descritas:
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4 Codão: sequência de três «bases» azotadas (unidades básicas ou monómeros dos
ácidos nucleicos das quais existem quatro: A, C, G e T no DNA ou  A, C, G e U no
RNA) que codifica para um aminoácido (unidade básica ou monómero das proteínas da
qual existem, no essencial, vinte diferentes). O código genético é degenerado (vários co-
dões codificam para o mesmo aminoácido ou para o sinal de terminação da tradução)
mas não ambíguo (cada codão só codifica para um aminoácido ou um sinal de termina-
ção da tradução). Por outro lado, não se observa na natureza o fenómeno da «retroversão»
(nas palavras de Crick: «once information gets into protein, it can’t flow back to nucleic acid»).
Estas características do código são provavelmente o resultado de um processo evolutivo
de tipo darwinista, a partir de um «mundo de RNA» em que as funções de hereditariedade
e catálise eram desempenhadas pelo mesmo tipo de molécula – o RNA –  sem necessi-
dade de transcrição (DNA → RNA) e tradução (RNA → proteína).

5 O splicing tem lugar num grande complexo catalítico, o spliceossoma, situado no
núcleo celular e que contém aproximadamente 200 proteínas e cinco pequenas moléculas
de RNA.  

6 Não faz, assim, sentido pensar a molécula de DNA como dotada de propriedades
auto-replicativas. Seria o mesmo que considerar esta página impressa como um documento
autocopiável, apesar de essa característica só se manifestar com a ajuda de uma fotocopia-
dora...
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• Transcrição reversa (RNA → DNA): Os retrovírus (por exemplo, os
vírus da imunodeficiência dos seres humanos ou de outros mamí-
feros) têm o seu genoma constituído por RNA de cadeia simples
cuja sequência é transcrita reversamente pela célula hospedeira in-
fectada, produzindo-se DNA de cadeia dupla. Este é incorporado
no genoma do hospedeiro, dirigindo, a partir daí, a replicação do
genoma viral necessária para a sua propagação. A enzima-chave
neste processo é designada por transcriptase reversa e foi descoberta
em 1970 por Temin e Mizutani. 

• Ribozimas: Moléculas de RNA cataliticamente activas capazes de
cortar, em locais específicos, moléculas de mRNA-alvo. Mesmo
antes da descoberta das ribozimas, tinha-se postulado que o RNA
tivesse propriedades catalíticas, dado que, à semelhança das proteí-
nas, as moléculas de RNA adquirem conformações de ordem su-
perior (estruturas ditas «secundárias» e «terciárias»).7

• Splicing alternativo: Neste processo, são cortados e rearranjados blo-
cos de mRNA do que resultam diferentes combinações de segmen-
tos da sequência genómica original, as quais são traduzidas em di-
ferentes variantes (ou «isoformas») proteicas.8

• mRNA editing: Processo molecular (descrito pela primeira vez em
1994) no qual é alterado o conteúdo informativo de uma molécula
de RNA (seja tRNA, rRNA ou mRNA). Os mecanismos de editing
do RNA incluem modificações químicas das «bases» ou inserções
e deleções de bases não complementares da sequência genómica.
O editing do mRNA altera, de facto, a sequência de aminoácidos
da proteína por ele codificada em relação à inscrita na sequência do
DNA genómico, sendo uma fonte adicional de diversidade (para
uma revisão deste tópico ver, por exemplo, Brennicke et al. 1999).

• RNAs não codificantes: A maioria (cerca de 75%) das bases do DNA
genómico, dispersas pela quase totalidade do genoma e muitas delas
fortemente conservadas ao longo da evolução, são transcritas para
moléculas de RNA, dito não codificante, que não são traduzidas

7 As ribozimas poderão, assim, representar vestígios de um tempo, na evolução bio-
lógica, em que a função de suporte à hereditariedade (actualmente assegurada, sobretudo,
pelo DNA) e a função de suporte à ontogénese (actualmente assegurada, sobretudo, pelas
proteínas) eram desempenhadas por um mesmo tipo de molécula, o RNA (ver a nota 4).

8 No caso do genoma humano, estima-se que os seus cerca de 20 mil genes dêem
origem a 60 a 70 mil formas de mRNA (transcriptoma) cujas tradução e posterior modi-
ficação geram da ordem de um milhão de proteínas (proteoma).
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para proteína mas que desempenham algum papel na regulação es-
paciotemporal da expressão dos genes (Greally 2007).

• Modificações pós-traducionais (1 dimensão → 3 dimensões): Uma
proteína nascente, à medida que vai sendo sintetizada (na forma de
uma sequência linear de aminoácidos), adquire uma conformação
– estrutura primária unidimensional – que pode ainda não ter acti-
vidade biológica. Entram, então, em acção as proteínas chaperones
e ocorrem modificações pós-traducionais, por exemplo, fosforila-
ções e glicosilações ou clivagem de uma parte da molécula num
processo de maturação funcional e activação da proteína nascente,
que resulta numa estrutura tridimensional de ordem superior dita
«secundária», «terciária» ou «quaternária».

• Replicação do RNA (RNA → RNA): Muitos vírus (por exemplo, o
vírus da gripe) replicam-se desta forma. As enzimas que catalisam
este processo também operam nos organismos superiores, estando
envolvidas no «silenciamento» da tradução do mRNA e, por essa
via, na regulação da expressão génica. 

• Modificações epigenéticas: A variação no estado de metilação do
DNA 9 pode alterar significativamente os níveis de expressão génica.
Essa alteração, se transmitida à geração seguinte, constitui um me-
canismo de herança da variação fenotípica sem modificação da se-
quência do DNA (daí a sua designação de «epigenética»),10 algo que
se aproxima de uma visão neolamarquista de «hereditariedade do
adquirido» (Johannes et al. 2009). 

• Priões: São proteínas que se propagam através das alterações con-
formacionais (nomeadamente a nível da estrutura terciária) que in-
duzem noutras moléculas do mesmo tipo de proteína sem que haja
alteração da sequência primária (ver a figura 15.2). Estas alterações
afectam a actividade biológica da proteína, já que a sua função é,
como vimos, determinada pelas estruturas de ordem superior. Esta
modificação pós-traducional (ver acima) representa uma transferên-
cia de informação proteína → proteína, podendo mesmo ser trans-
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9 O principal alvo da metilação do DNA é a «base» C que é modificada, por acção
das enzimas DNA metilase e DNA metiltransferase, para metil-C. Como consequência
dessa modificação as interacções DNA/proteína ficam alteradas, logo, o nível de trans-
crição do DNA hipermetilado é diferente do do DNA hipometilado.

10 O conteúdo informativo do genoma é, em resposta a estímulos ambientais, modi-
ficado pela acção de proteínas específicas sobre o DNA, sem que a sequência primária
deste seja alterada. Podemos, assim, dizer que somos concebidos com um genoma mas
nos vamos desenvolvendo com vários epigenomas.
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geracional (como foi observado em fungos) e causar doenças em
animais superiores (ruminantes e homem), designadas colectiva-
mente por encefalopatias espongiformes transmissíveis.11

O conhecimento destes fenómenos veio alterar significativamente o
modo como concebemos não só o fluxo de informação mas também o
papel do genoma no controlo dos processos biológicos. Verificámos que,
de facto, o genoma não é o livro (de instruções) da vida, nem o DNA
possui o estatuto de molécula-mestra capaz de determinar de forma au-
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Figura 15.2 – Mecanismo proposto para a propagação (transmissão) 
dos priões. PrPc, conformação celular não-patogénica 
da proteína priónica. PrPSc, conformação patogénica da 
proteína priónica associada às encefalopatias 
espongiformes transmissíveis 

Fonte: Wikipedia, 5-10-2009.

Accumulation of PrP Sc

Spontaneous 
generation of PrP Sc

Conversion of mutant
PrP c to PrP Sc

Inoculation of PrPSc

Endogenous PrPc

Interaction
between PrPc

and PrP Sc

Conversion of PrPc to PrP Sc

11 A descoberta deste tipo novo de agente infeccioso, constituído apenas por proteína
numa conformação infecciosa (prion, em inglês, é a abreviatura de protein-only organism),
deve-se a Stanley B. Prusiner (Bolton et al. 1982).
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tónoma a própria natureza dos organimos vivos: eles são determinados
por uma interacção dos genes com o ambiente, modificada por eventos
celulares aleatórios (Lewontin 2001). Vimos também como, apesar de
possuírem um genoma com um número relativamente pequeno de genes
(cerca de 20 mil), as nossas células são capazes de criar 60 a 70 mil mo-
léculas de mRNA e, a partir destas, qualquer coisa como um milhão de
proteínas diferentes. Esse exponencial crescimento de complexidade ao
longo do fluxo de informação só é possível com a cooperação de muitas
outras moléculas para além do DNA (enzimas, factores de transcrição e
de tradução, elementos das vias de sinalização, factores de crescimento...)
e estruturas subcelulares (cromossomas, membrana nuclear, retículo en-
doplasmático, ribossomas, membrana plasmática...). Por outro lado,
oberva-se uma hierarquia de níveis de regulação caracterizada por cada
nível ser mais complexo e específico do que os que lhe estão acima, mais
simples e universais – a chamada «pirâmide da complexidade» de Oltvai
e Barabási (2002).

Excepcionalismo genético

As considerações que seguem resultam, em larga medida, das estimu-
lantes discussões em que o autor participou (entre 2006 e 2008, como
membro da rede europeia de genómica e saúde pública PHGEN)12 acerca
do estatuto, no contexto da informação de saúde, da informação genética
e dos meios de a revelar, isto é, os testes genéticos lato sensu (para uma cla-
rificação do conceito de teste genético, ver Sequeiros e Guimarães 2008;
para uma revisão das tensões que atravessam, actualmente, o diálogo entre
genética humana e médica e saúde pública, ver Halliday et al. 2004). 

Entre os profissionais de saúde tem-se reforçado a concepção segundo
a qual a informação genética deve merecer uma atenção particular no
contexto da informação de saúde. Atribui-se, muitas vezes, aos genes e
à informação genética um estatuto excepcional e icónico (Nelkin e Lin-
dee 1996). Esta situação é, provavelmente, devida quer aos extraordiná-
rios progressos no campo da biologia molecular verificados nos úlimos
50 anos, quer à conotação negativa da eugenia com o (ab)uso da infor-

301

12 Participam nesta rede profissionais de saúde pública e genética humana, juristas,
eticistas, biólogos de sistemas, peritos em avaliação de tecnologias da saúde e represen-
tantes de associações de doentes. Neste contexto, define-se genómica e saúde pública
como a «aplicação responsável e efectiva do conhecimento e da tecnologia baseados no
genoma para benefício da saúde da população» (Declaração de Bellagio, 2005). 
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mação genética em saúde pública (Hedgecoe 1998). O profundo signi-
ficado simbólico e o estatuto dados aos genes pela sociedade ocidental
resultaram na generalizada convicção de que a informação genética é
fundamentalmente diferente de outros tipos de informação de saúde e
deverá per se ser protegida de uma forma especial – o excepcionalismo
genético.

Os genes estão envolvidos em todas as formas de doença, bem como
nos estados físicos e mentais que consideramos saudáveis. Por outras pa-
lavras, todas as patologias e todas as características fisiológicas têm uma
componente genética mais ou menos importante na sua arquitectura cau-
sal e mecanística. As variantes genéticas desempenham um papel em
quase todas as disfunções, pois modificam o risco de ser afectado, inclu-
sive o risco de infecção, dada a contribuição dos factores genéticos na
determinação da susceptibilidade do hospedeiro aos agentes patogénicos
(bactérias, vírus, fungos e outros parasitas). 

Não deve subestimar-se a extrema complexidade da interacção da
constituição genética das pessoas (incluindo as interacções intergénicas
ditas «epistáticas») com factores ambientais (incluindo os estilos de vida)
que variam no tempo de forma estocástica. Por exemplo, sabe-se que
existem factores genéticos de susceptibilidade para doenças frequentes
como a diabetes, a esquizofrenia ou o cancro da mama. Por outro lado,
mesmo as doenças raras de hereditariedade mendeliana (consideradas
monogénicas), como a doença de Huntington, não dependem apenas
da herança da variante genética relevante (isto é, patogénica), mas tam-
bém de outros factores genéticos e ambientais modificadores da expres-
são fenotípica daquela variante. 

Aqueles que perfilham o excepcionalismo genético argumentam que
a informação genética possui certas características que podem exigir que
se tratem os resultados das análises de DNA ou RNA de forma diferente
da outra informação de saúde. Apresentam-se a seguir essas características
e as preocupações a elas associadas e sugere-se que essas preocupações
não são exclusivas da informação gerada pelas análises daqueles ácidos
nucleicos nem pelos testes genéticos em geral.

Preocupação com os familiares
A preocupação com os familiares deriva do facto de os genes serem

transmitidos à descendência, podendo, por isso, a sua expressão afectar os
membros da família alargada e as gerações futuras. No entanto, uma família
pode também ser muito seriamente afectada por informação não-genética,
por exemplo, a informação relativa à exposição a agentes infecciosos ou
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químicos, tais como o bacilo da tuberculose ou os compostos de chumbo.
A natureza familiar da informação genética tem a ver com questões de pri-
vacidade, confidencialidade e o direito fundamental a (não) saber. No en-
tanto, estas questões não são exclusivas da informação genética.

Preocupação com a estigmatização e discriminação
Tem sido manifestado o medo de que o conhecimento baseado na

análise do DNA possa ser usado para estigmatizar e discriminar indiví-
duos ou grupos (étnicos, por exemplo). Apesar disso, embora a informa-
ção genética possa fornecer um pretexto para a estigmatização e a discri-
minação, esta não é uma propriedade apenas da informação genética. 
É conhecida a longa história de estigmatização e discriminação de pessoas
afectadas por doenças tais como a lepra, a epilepsia, as doenças mentais,
as malformações, a sida ou, mesmo, aqueles que apenas são seropositivos
para o VIH.

Preocupação pela fácil acessibilidade à informação e identificação
Alguns membros da comunidade científica defendem que o DNA é

uma substância única que pode identificar uma pessoa e que está presente
em todos os locais onde existam células dessa pessoa (sangue, saliva, raiz
do cabelo, pele, sémen...). De facto, as células presentes nesses materiais
biológicos são facilmente acessíveis. No entanto, o que está ubiquitaria-
mente distribuído é a fonte de DNA, não a informação em si própria.
Outros tipos de informação de saúde também podem ser facilmente ob-
tidos: considerem-se, por exemplo, as câmaras de infravermelhos usadas
nos aeroportos para rastrear, à distância e sem conhecimento dos pró-
prios,  a temperatura corporal dos passageiros e, assim, identificar os que
estão com febre (Shu et al. 2005). A análise do genoma não é a única
(nem, sequer, a mais específica) forma de identificação individual. Com
este propósito biométrico a íris ultrapassa os genes em especificidade: os
gémeos monozigóticos (ditos «verdadeiros») têm íris diferentes.

Preocupação com o armazenamento a longo prazo e a utilização para fins di-
ferentes dos inicialmente consentidos

Existe o receio de que espécimes biológicos contendo DNA humano
possam ser conservados durante muitos anos, e o próprio DNA isola -
do pode ser conservado quase indefinidamente. Daqui deriva que o
geno   ma possa ser analisado com motivações diferentes daquelas  para
as quais foi obtido consentimento informado. Porém, esta é também a
situação das análises bioquímicas (efectuadas, por exemplo, em soro ou
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plasma) usadas como meio auxiliar de diagnóstico convencional. Refira-
se, a título de exemplo, o caso de um banco de sangue holandês que pes-
quisou, em amostras colhidas há mais de uma década, anticorpos relacio-
nados com infecções diferentes das previstas no momento da colheita
(Bovenberg 2006).

Preocupação com a «profecia»
O poder preditivo da análise genética torna possível fazer estimativas

probabilísticas acerca do futuro estado de saúde de um indivíduo.13 Mas
a predição genética não é a única a fazê-lo. O diagnóstico bioquímico
da seropositividade para VIH ou hepatite B ou de colesterol elevado tam-
bém permite predizer riscos e probabilidades do futuro estado de saúde
de um indivíduo, tal como o fazem alguns factos facilmente observáveis
(por exemplo, trabalhar como bailarino clássico e o risco de torcer um
pé, ou trabalhar como mineiro e o risco de desenvolver silicose). O co-
nhecimento de que se é portador de certos vírus, de que se tem hiper-
tensão arterial ou de que se pratica um certo estilo de vida ou profissão
pode, de facto, ter um valor preditivo maior do que a informação de que
se tem uma dada variante genética.

A origem da informação de saúde
A informação genética pode, em certos casos, ser obtida através da

análise do genoma do indivíduo mas, também, a partir de análises a nível
fenotípico. É, por exemplo, o caso da doença poliquística renal autossó-
mica dominante (uma doença hereditária monogénica): uma pessoa com
uma predisposição genética para esta doença tem tendência para desen-
volver múltiplos quistos nos rins, evoluindo para a insuficiência renal
crónica. A predisposição para esta forma de rins poliquísticos e subse-
quente insuficiência renal pode ser detectada de duas maneiras em indi-
víduos ainda assintomáticos: a nível genotípico com um diagnóstico mo-
lecular ou a nível fenotípico com ecografia ou TAC. O conhecimento
de que um indivíduo tem esta forma de rins poliquísticos tem exacta-
mente o mesmo significado e implicações (individuais, médicos e sociais)
independentemente de ser baseado em informação obtida por via geno-
típica ou fenotípica.  

13 Este tipo de preocupação está bem patente no cartoon do humorista neozelandês
Chris Slane sobre o valor preditivo de uma pequena amostra de (algumas gotas) de sangue
colhida aos recém-nascidos para fins de rastreio neonatal de algumas doenças genéticas
e congénitas (ver a figura 15.3).
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À partida, a multiplicidade das fontes da informação14 genética sugere
que as circunstâncias específicas da sua obtenção dificilmente podem ser

14 Diversos meios auxiliares convencionais da prática médica fornecem informação
genética: por exemplo, as técnicas imagiológicas, a história familiar e as análises bioquí-
micas de tecidos, fluidos biológicos, fezes... O diagnóstico de uma síndrome pode mesmo
ser feito apenas com base na gestalt observada por um geneticista clínico experiente; esta
abordagem pode até fornecer informação relativa à variante genética subjacente ao fenó-
tipo. A informação genética pode, também, claro está, ser obtida pela análise do DNA.

Figura 15.3 – A preocupação com a «profecia» genómica no humor 
de Chris Slane: não só se poderiam prever os problemas 
de saúde mas também o registo criminal... «Guthrie» refere-se 
ao cartão de Guthrie, um papel de filtro onde habitualmente 
são absorvidas as gotas de sangue colhidas aos recém-nascidos
sobre as quais o laboratório de genética realiza o chamado 
«teste do pezinho» visando rastrear no período neonatal 
e diagnosticar precocemente algumas doenças genéticas 
ou congénitas 

Fonte: http://privacycartoonportfolio.blogspot.com/, 18-8-2010.
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um critério decisivo para o estabelecimento de um estatuto próprio para
este tipo de dados pessoais ou de saúde. Pelo contrário, deveriam ser o
valor preditivo, as implicações para as pessoas afectadas e o potencial
para discriminação/estigmatização que determinariam se certos tipos de
«informação genética» têm de ser tratados de forma especial.

Poder-se-ia, portanto, argumentar que a informação obtida por análise
do DNA de variantes génicas pouco penetrantes 15 que se sabe estarem
envolvidas, por exemplo, no metabolismo do colesterol ou no cancro
da mama, não tendo um valor preditivo, respectivamente, de doença car-
díaca ou cancro, superior a dados médicos de rotina como a pressão ar-
terial, concentração de colesterol no sangue, idade da primeira menstrua-
ção ou da menopausa, ou o consumo de gordura na alimentação, não
deveria ser tratada de forma diferente da dos outros tipos de dados de
saúde (clínicos, laboratoriais ou imagiológicos).

O pressuposto de que os testes de DNA per se devem ser tratados de
forma diferente implica a aceitação do reducionismo ou determinismo
genético. O reducionismo genético é a concepção ultra-simplista segundo
a qual os traços fenotípicos dos seres humanos são uma consequência
directa de factores genéticos. A abordagem reducionista poderá ser útil
na identificação de associações genótipo/doença e na elucidação da etio-
patogenia num contexto de investigação, mas é incapaz de reflectir a
forma como os genes operam nos sistemas biológicos complexos (Halli-
day et al. 2004). O determinismo genético é a noção de que os nossos
genes, exclusivamente, fazem de nós as pessoas que somos, uma vez que
o DNA veicularia toda a informação necessária para especificar um or-
ganismo. Urge desmontar estes conceitos e, assim, contrariar a tendência
para mistificar e diabolizar a informação genética.16

Síntese conclusiva

Nas três secções precedentes foram revistas as características gerais dos
processos biológicos, com especial atenção para a transferência da infor-

15 A penetrância de uma variante génica (alelo ou genótipo) mede a fracção (%) de in-
divíduos portadores dessa variante que exprimem uma característica (fenotípica) a ela as-
sociada. Em genética médica a penetrância de uma mutação patogénica é a proporção
de indivíduos com a mutação que apresentam sintomas clínicos da doença. 

16 A Lei da Assembleia da República n.º 12/2005 de 26 de Janeiro sobre informação
genética pessoal e informação de saúde tem subjacentes, em minha opinião,  pressupostos
reducionistas e deterministas deste tipo.
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mação genética, e avaliada a pertinência de se atribuir ao conhecimento
dessa informação um estatuto ético e jurídico excepcional. Ficou, assim,
patente a intrínseca interdepedência dos diferentes processos biológicos
no quadro de sistemas abertos complexos, o que implica, para a sua com-
preensão, a adopção de uma abordagem global – a novel disciplina «bio-
logia dos sistemas» – que considere como igualmente importantes os
componentes e as suas inter-relações dinâmicas, levando estas à emer-
gência de novas propriedades. Por outro lado, da breve análise das vias e
mecanismos de expressão do conteúdo informativo do genoma resultou
claro que, no processo ontogenético, não há uma molécula-mestra (o
DNA) capaz de determinar, por si só, a anatomia e a fisiologia dos seres
vivos, mesmo os mais simples. Finalmente, verificou-se que os supostos
traços distintivos da informação genética, obtida a partir de testes de
DNA, também caracterizam outros tipos de informação pessoal e de
saúde, não carecendo, portanto, de um tratamento de excepção.

De regresso à questão inicial de saber se o genoma será um bem pú-
blico ou privado, há que pôr em causa, desde logo, se o genoma é um
bem, isto é, algo de transaccionável.17 Já relativamente ao carácter (pú-
blico ou privado) do genoma e das suas descrições (por exemplo, a loca-
lização cromossómica ou sequência de «bases» dos genes),18 há que deli-
mitar as respectivas esferas: «público» (não protegido por patentes) para
servir de base ao desenvolvimento de novas tecnologias de análise gené-
tica e novos fármacos; «privado» (protegido pelo segredo profissional)
para não permitir a estigmatização e a discriminação social perante os fa-
miliares e os pares, os empregadores e a indústria seguradora. Num
mundo ideal, onde várias outras coisas teriam também de ter acontecido,
o genoma não teria valor de troca e a informação dele derivada seria de
livre acesso, com rigoroso respeito pela autonomia e privacidade indivi-
dual dos dadores dos produtos biológicos de partida. Entretanto, há
quem tenha sérias dúvidas sobre o comportamento que, por exemplo, a
indústria de produtos de saúde adoptaria em tal cenário altruísta, ante-
vendo graves dificuldades para os doentes por falta de investimento, vi-
sando o desenvolvimento de novas intervenções de saúde (Mayes 2009).
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17 No sentido dos termos ingleses good ou commodity.
18 «A única coisa que o inventor fez foi apontar, como num mapa, onde é que, na

Natureza, o gene está localizado» (Koepsell 2009).
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José Miguel Júdice

Capítulo 16

Propriedade e território: 
interesses públicos/direitos privados 

Os grandes temas, como Propriedade e território: interesses públicos/direitos
privados são propícios à falácia e ao equívoco. O meu texto será, pois,
deliberadamente provocatório e espero que não seja consensual. Gosto
aliás pouco de coisas muito consensuais e não tenho qualquer dúvida
de que o terreno do debate intelectual não é propício, sem perda de uti-
lidade, a esforços para só pisar terrenos de soluções consensuais.

Do meu ponto de vista, o bem comum é uma categoria de entendi-
mento que não coincide com nenhuma das hipóteses dicotómicas suge-
ridas pelo tema acima enunciado. Não se pode dizer que bem comum
coincida com público ou com privado, pois transcende essa dicotomia.
O que aliás me parece evidente, desde logo porque nem tudo na vida se
resume a uma dualidade de opostos; por isso em regra os raciocínios di-
cotómicos que aspiram a abranger toda a vastidão do real falham como
instrumento de compreensibilidade. 

De facto, há muito mais vida para o bem comum para além das hi-
póteses apresentadas. Mas, sobretudo, não existe seguramente nenhuma
relação de inclusão ou de coincidência entre bem comum e espaço do
Público, entendido por contraposição ao espaço onde se movem enti-
dades que não integram o Estado em sentido amplo. Essa é uma das prin-
cipais falácias e equívocos da reflexão científica sobre os temas sociais
cuja etiologia genética convém tentar evidenciar. A tese de tal coincidên-
cia serve perfeitamente, e só por isso pode ter tido sucesso, os interesses
e o discurso autojustificativo de sectores muito significativos e relevantes
da sociedade. Serve, em primeiro lugar, os que ocupam o espaço do pú-
blico. Se tal espaço é o do bem comum, se é aí que se historiciza o bem
comum, então está encontrada a solução para a justificação da apropria-
ção de uma parte muito importante dos recursos que se vão gerando no
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âmbito da sociedade civil por parte do sector público da economia e
pelos que nele exercem a sua actividade profissional.

A tese é a seguinte: quem de forma mais ou menos transitória ocupa
esse espaço público é suposto, deste modo e axiomaticamente, estar a
defender o interesse comum e não interesses particulares, próprios, nesse
sentido, privados, quando decide e sobretudo quando impede ou con-
diciona. 

Esta tese da coincidência entre espaço do público e do bem comum,
esta coincidência com a qual eu discordo, serve também outros fins, o
menor dos quais não é por certo a desculpabilização da ineficácia da afec-
tação de recursos que foram colectados no espaço do privado. Se ali está
por antonomásia o bem comum, se público e bem comum coincidem,
então a finalidade – bem comum – faz escatologicamente perdoar o des-
perdício típico das decisões públicas. Foi a esse propósito, para se auto-
justificar o indefensável, que se forjou a palavra «economicista», como
significando que é patológica a vontade de analisar a relação custo/be-
nefício das políticas públicas. 

Mas a hipostasiação do bem comum como razão de ser das acções
dos que estão a agir no espaço do público, tem ainda uma outra relevante
consequência. Assim como os epígonos de Freud afirmavam que criticar
o mestre era a prova de que ele tinha razão, pois com isso os críticos ex-
primiam apenas a sua própria patologia de complexos, clivagens, trans-
ferências, recalcamentos, assim também os apóstolos da coincidência
entre bem público e bem comum justificam a sua impermeabilidade aos
esforços para que exista accountability com o argumento de que quem cri-
tica está apenas a exprimir interesses oriundos da esfera do privado e por
isso, por definição, incapazes de atingirem a zona da moral absoluta em
que se situam os que ocupando o espaço do público axiomaticamente
se preocupam apenas com o bem comum.

Esta questão não é apenas académica ou teórica. A férrea convicção
de que o bem comum só pode estar no espaço do público, e que nele
está, sempre dificulta a percepção que permita a comprovação recorrente
de casos concretos em que o bem comum foi prejudicado por detentores
do poder público. Numa visão que tem algo de teológico, assim como
os anjos celestiais não têm sexo, também os detentores do espaço do pú-
blico se pressupõe que não têm interesses próprios, extrapúblicos, e que
não lutam pelo interesse público (também) porque nisso recolhem algum
interesse privado.

É certo que por vezes a evidência dos factos é tão forte que é impos-
sível continuar a afirmar que foi a defesa do bem comum o que orientou

José Miguel Júdice

312

16 Bem Comum Cap. 16_Layout 1  5/27/13  8:38 AM  Page 312



Propriedade e território: interesses públicos/direitos privados

certos ocupantes concretos do espaço do público. Mas a resposta que
tem sido dada a este tipo de realidade é simples – diria que é simplista
até: se houve falhas, isso em nada destrói a teoria, pois deve-se apenas ao
facto de certas pessoas se terem deixado comandar por interesses privados
que os manipularam, ou o comportamento supostamente desviante foi
apenas o produto de uma espécie de traição pessoal. Em suma, a teoria
está axiomaticamente certa, as pessoas é que falham. 

A confusão entre bem comum e espaço do público serve também,
paradoxalmente, os detentores de poder no espaço do privado. Real-
mente, se por eles não sopra nem pode soprar por definição o espírito
do bem comum, apropriado que está integralmente no espaço do pú-
blico, então tudo o que os pode e deve motivar são os interesses próprios
e egoístas e podem desinteressar-se completamente dos efeitos que pro-
voquem os seus comportamentos e abstenções. Sendo inútil para eles a
preocupação com o bem comum – condenados que estão ontologica-
mente a não acederem a tal beatitude –, ganham uma acrescida legitimi-
dade moral para os seus egoísmos, o que gera uma fácil e ritual descul-
pabilização. A apropriação de recursos pelo Estado, supostamente para
que com eles trate do bem comum, funciona como uma espécie de
banho lustral, uma libertação de deveres sociais, uma porta aberta para
comportamentos associais. «Pago os meus impostos, não me peçam mais
nada» é a expressão que simboliza essa posição e todos nós já ouvimos
sistematicamente frases como esta. 

Esta confusão entre bem comum e espaço do público serve, ainda, os
que, menos bafejados ou mais infelizes, tentam encontrar um lugar ao
sol. A hipostasiação do bem comum como uma realidade transferida para
um ente abstracto, mas omnipresente, e a autoconvicção de que as aspi-
rações dos indivíduos devem ser servidas pelo Estado, convergem na exi-
gência ao Estado de que os apoie, proteja e beneficie. E para isto nenhum
esforço próprio é exigível, nenhum sacrifício é tolerável, porque precisa-
mente o espaço dos valores é o do comum, do bem comum, que tendo
o privilégio do interesse colectivo deve ter a responsabilidade de o con-
cretizar em cada momento histórico e em relação a cada situação real.

Finalmente esta teoria que venho criticando serve ainda os que andam
no mundo para a perdição das almas, os que têm por ética o crime, como
ideologia a rapina e como finalidade a destruição dos cimentos da vida
em comum. Se o bem comum é algo a que são estranhos os indivíduos
e todos os que se movimentam no espaço do privado, se é apanágio ape-
nas dos que exprimem, revelam e historicizam o bem comum e se mo-
vimentam no espaço do público, se deles não recebem aquilo a que se
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julgam com direito, então tudo lhes deve ser permitido, tal como afir-
mava a personagem de Dostoievski. 

Como se vê, muitos interesses são servidos por esta tese; mas, há que
dizê-lo, quanto mais não seja como uma espécie de provocatio ad agendum,
que esta tese serve acima de tudo os detentores do poder no espaço do
público: Os governantes, a intelligentsia, os dirigentes partidários, os qua-
dros superiores da administração pública e local, nacional e local, os pró-
prios funcionários públicos. Claro que, como em tudo na vida, há os
moderados e os fundamentalistas na forma como entendem a apropria-
ção dos recursos gerados no espaço do privado. Mas a matriz ideológica,
eu diria a base ontológica onde se estrutura, é inequívoca. O espaço do
privado deve ser residual, vigiado, limitado, tolerado como algo inevitá-
vel, mas seguramente não entendido como tendo uma razão absoluta
para existir. E a prova de que assim é, está em que, sempre que uma con-
juntura propícia aparece, lá se está a nacionalizar, confiscar, retirar. E não
se trata apenas de uma questão intelectual; este é um factor que ajuda a
explicar o estado do nosso país; e também explica o processo genético
da destruição do território, tema ao qual me dedicarei em seguida.

Antes, porém, é importante enunciar algumas constatações. Tal como
actualmente estão vivas em Portugal cerca de metade das pessoas que
nasceram desde o começo da nacionalidade, também estas gerações vi-
ventes destruíram mais o território e o seu valor do que todas as outras
que nos antecederan em oito séculos de história. Uma segunda consta-
tação é que o grau de destruição, medido em termos de qualidade e quan-
tidade, depois do 25 de Abril foi superior ao que ocorreu em toda a an-
terior história portuguesa. O regime democrático não impediu, antes pelo
contrário, que o bem comum fosse delapidado. Uma terceira constatação
é que tal destruição ocorreu precisamente quando estavam em vigor ins-
trumentos de ordenamento do território e planeamento urbanístico
nunca acessíveis nos séculos anteriores. E não falo apenas de diplomas
legais, embora isso seja evidente, refiro-me também a tecnologias, como
por exemplo de registo e análise do território, sistemas de gestão geográ-
fica, imagens de satélite, etc. E refiro-me também à disponibilidade abun-
dante de informação científica, à formação e ao acesso ao conhecimento
sobre os efeitos da destruição dos ecossistemas e dos biótopos.

Estas constatações já nos chegam para começar a equacionar a questão
do binómio interesses públicos/direitos privados que me foi sugerida. 
É que em tal binómio, como habitualmente em todos os raciocínios di-
cotómicos, está imanente uma moralidade, se não mesmo uma verda-
deira axiologia. De facto, o binómio sugere uma antítese: de um lado o

José Miguel Júdice

314

16 Bem Comum Cap. 16_Layout 1  5/27/13  8:38 AM  Page 314



Propriedade e território: interesses públicos/direitos privados

interesse público, ele próprio habitando o espaço do público e expressão
do bem comum; do outro, os interesses parcelares que se espalham qual
erva daninha pelos espaços do privado e que se barricam com uma pa-
rafernália de direitos privados para destruir as capacidades de acção pro-
tectora do bem comum por parte dos que estão na área do público. 

Ora, assim como parece essencial questionar o postulado que faz dos
ocupantes do espaço do público entidades orientadas pelo bem comum,
assim também deve ser questionada a caricatura – que é muito seme-
lhante à do capitalista gordo de cartola e a fumar charuto – da oposição
ôntica entre interesses públicos e interesses privados. Sei do que falo: há
mais de 30 anos que nos tribunais e noutros sítios me confronto com a
noção de interesse público e como tal noção tem servido para bloquear
um funcionamento moderno e transparente da administração pública.
O conceito de interesse público tem as costas largas ou é um albergue
espanhol, consoante o sector do Estado em concreto, o tempo histórico,
o detentor ocasional do poder político (nacional ou autárquico) ou o
destinatário privado da solução do problema em apreço. Por razões mui-
tas vezes incompreensíveis, o interesse público vai mudando com dema-
siada frequência e, de forma natural, vai evoluindo em função de evolu-
ção das prioridades político-sociais. Tudo isso em si mesmo nos deveria
levar a relativizar fortemente este conceito. Se ele muda tanto, talvez não
seja uma coisa tão absoluta.

E como, além disso, o conteúdo do interesse público muda de modos
que não correspondem a uma lógica ou a uma coerência, também por
isso devemos ser levados a admitir, pelo menos teoricamente, que por
trás do interesse público esteja ou possa estar um interesse tão privado
como qualquer outro. 

É que se nós recusarmos a tese teológica de que bem comum, espaço
do público e vontade dos detentores dos poderes públicos são uma e a
mesma coisa, portanto se recusarmos essa teologia imanente estruturada
com base na teoria da «graça do Estado», não se vê por que razão o di-
rector-geral A, pelo simples facto de passar de ter de decidir em nome
do interesse público, passa a ser melhor, mais justo, mais desinteressado
e mais altruísta, mais rigoroso e mais adequado ao bem comum, do que
seria se tivesse continuado a trabalhar no espaço do privado; e o contrário
também é verdade. Por que carga de água é que o ministro B, se vier para
o espaço do privado, deixa de ser um zelador do bem comum para passar
a ser um seu adversário?

Contra esta evidência, volto a sublinhar, só há duas armas que podem
ser esgrimidas: ou a opção por um mero nominalismo taxinómico indi-

315

16 Bem Comum Cap. 16_Layout 1  5/27/13  8:38 AM  Page 315



ferente a valores, ou a teoria religiosa da graça divina que desce sobre
quem exerce a função. Qualquer das hipóteses parece intelectual e etica-
mente insustentável e, ao menos por isso, deve obrigar a que levemos
um pouco mais fundo a nossa reflexão.

Neste aspecto, sempre pensei que não é necessariamente bom para
os Estados Unidos o que é bom para a General Motors. É que essa não
é mais do que a mesma aporia, só que organizada de um ponto de vista
contrário: onde se lia atrás que os detentores do poder público são por
definição quem melhor sabe o que é o interesse público, passaria a ler-se
que são os detentores do poder privado que receberiam tal unção. Por
trás do que estou a defender não está, por isso, qualquer tipo de sacrali-
zação da iniciativa privada, a defesa da lei da selva, a teoria de «mão in-
visível» e, ainda menos, a calvinista tese da predestinação. 

E também não se pense que sou um relativista radical neste caso, não
admitindo sequer a existência do conceito de interesse público. Não acho
que o conceito de interesse público seja apenas uma camuflagem para
os interesses privados dos que dirigem ou ocupam o espaço público.
Acho que em regra é isso que acontece, que o interesse público é vezes
de mais uma mera camuflagem de interesses privados dos políticos e dos
funcionários públicos ou dos que do espaço público e da sua hipostasia-
ção retiram vantagens, mais ou menos injustificadas. 

Sociologicamente, não se me suscitam grandes dúvidas de que em
regra quem tem os instrumentos para definir o interesse público serve-se
disso para interesses privados, quanto mais não seja o interesse de conti-
nuar a governar a partir da próxima eleição, de colocar com alavancas de
poder os amigos, os aliados e os clientes, de tapar todos os buracos por
onde possa passar o caruncho, para não falar de algumas vingançazecas
que são tão portuguesas, ou até para assegurar a sua perpetuação profis-
sional ou o prazer de decidir sobre a vida e as decisões dos outros.

Mas, talvez mesmo por ver que é assim, não tenho também quaisquer
dúvidas de que existe interesse público e que se deve lutar para o actua-
lizar adequadamente em cada momento. O que recuso é que, por uma
definição axiomática, seja interesse público e seja sempre e só aquilo que
os donos do poder político em cada momento chamam assim. 

Depois desta clarificação, avancemos com a reflexão que tenho vindo
a propor: o bem comum e o espaço do público não coincidem forçosa-
mente, o interesse público não é a secreção forçosa do bem comum pro-
duzida pelos detentores do poder público, o interesse público é na maior
parte das vezes a mera expressão em concreto de interesses privados, in-
cluindo os categoriais. Não é preciso negar a existência do interesse pú-
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blico – e eu, repito, não o nego – para se concluir que os decisores têm
interesses privados que se alinham atrás do interesse público. Entre outros
exemplos, julgo que é errado ou ingénuo achar que na definição do in-
teresse público em concreto não estejam presentes interesses privados. 
A título meramente exemplificativo, podemos dizer que o interesse pri-
vado dos produtores de estudos ambientais é que se façam estudos am-
bientais, pois vivem disso, assim como eu – como advogado – tenho um
interesse privado em que se façam estudos jurídicos.

Isto dito, e não aderindo eu ao relativismo absoluto da negação da pró-
pria existência de interesse público como categoria autónoma do entendi-
mento, e não pensando que os interesses privados sejam na sua pluralidade
a historicização do interesse público, onde está a solução? Como é que
podemos ir à procura da forma de concretizar o bem comum em geral e
no que a políticas de ordenamento do território se refere? Em minha opi-
nião, antes de mais fazendo implodir a dicotomia público/privado na pro-
cura do bem comum. Sem essa implosão estaremos desde o início a rea-
lizar um raciocínio viciado, que só pode conduzir naturalmente a
conclusões e propostas erradas, prejudiciais ou – na menos má das hipó-
teses – irrelevantes.

Assim sendo, em segundo lugar, para se alcançar a compreensão da
realidade, exige-se que seja colocado um ponto final na demonização
dos interesses privados; e isso é tanto mais evidente e necessário quanto
ao longo dos séculos foi muito mais a dinâmica do espaço do privado
do que a regulação típica do espaço do público o que aumentou a auto-
nomia dos seres humanos. A liberdade, o pluralismo, o risco, a criação
de riqueza, a democratização do acesso aos bens de consumo, o aumento
de valor patrimonial dos cidadãos, os meios de defesa contra a opressão,
tudo isso nasceu e se forjou sem participação relevante do espaço do pú-
blico e muitas vezes contra a vontade e até as decisões dos que detendo
o Estado detêm a capacidade de definir o poder público. Para não vos
cansar com muitos exemplos, convocava aqui apenas Galileu, Pasteur e
Lavoisier. 

Depois e em terceiro lugar é preciso fazer implodir a tese da coinci-
dência entre espaço do público e interesse público, assumindo-se com
modéstia – ou mesmo com autocrítica – que os detentores do espaço do
público, ainda por cima legitimados eleitoralmente e por isso ungidos
da única sagração aceite nos tempos modernos porque é democrática,
foram os principais responsáveis pela degradação brutal do bem comum
e pelo desrespeito do interesse público a que estamos a assistir. Quem
destruiu o território não foram os especuladores imobiliários; foram as
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câmaras e os governos, porque as câmaras e os governos podiam evitar
que isso acontecesse. Se para a vossa felicidade e purificação tiverdes de
demonizar alguém justifica-se muito menos que demonizeis os privados,
antes devendo demonizar-se os que ocuparam ao longo das últimas dé-
cadas – política ou tecnicamente – o espaço público. 

Aqui seria o bom momento para convocar muitos presidentes de câ-
maras e muitos ministros para recordar um outro erro, aliás sempre recor-
rente, e que foi genialmente tratado pelos autores do «Gato Fedorento»:
a tendência para culpar «a anterior autarquia», como se messianicamente,
de cada vez que mudam os titulares concretos do poder público, se pas-
sasse finalmente a concretizar o verdadeiro interesse público, que antes
fora sempre desprezado pelos antecessores; e assim sucessivamente, sem-
pre acabando por surgir um novo grupo de titulares do espaço do público
a acusar os anteriores, numa espiral viciosa e que se descredibiliza ética e
ontologicamente.

Assumo, já o afirmei, a existência real e autónoma do interesse pú-
blico, em todas as sociedades, como categoria autónoma de entendi-
mento: mas o interesse público hoje em dia e no espaço da nossa civili-
zação europeia de sociedades democráticas não é a vontade mediatizada
por uma unção sacral do soberano como acontecia na velha França, não
é a caprichosa vontade do soberano, não é a vontade iluminada do so-
berano, é apenas a vontade da lei. O interesse público expressa-se na von-
tade da lei, e apenas nela. Para mim lei e interesse público são por isso
coincidentes e devem continuar a sê-lo. O Estado e os ocupantes do es-
paço do público deveriam ser os principais interessados em afirmar este
conceito pois a crise de autoridade que é patente é um produto derivado
da tendência para se não aceitar a santidade da lei em nome de realidades
fluidas e evanescentes, como são sempre os conceitos indeterminados
que mascaram apenas o arbítrio ainda que idealista e bem-intencionado.

Os direitos privados surgem agora aqui com a naturalidade evidente
de serem a expressão cimeira de uma luta de séculos pela autonomia dos
indivíduos contra o arbítrio dos detentores do poder público que sempre
abusam de nós com a convicção verdadeira ou justificadora de que sabem
melhor do que os indivíduos o que é melhor para eles. Os ocupantes do
espaço do público lembram-me sempre aquele escuteiro que tinha de
fazer uma boa acção diária e que obrigava uma senhora a atravessar a rua,
mesmo que ela o não desejasse ou preferisse atravessar sozinha.

Dito isto, e para que não existam equívocos, afirmo que para mim
não há direitos privados absolutos. Os nossos direitos podem ter de ceder
perante direitos de densidade superior que se concretizam numa defini-
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ção especial do interesse público. Mas tem de ser a lei quem determine
as formas de solucionar conflitos entre direitos e só a lei pode regular a
hipótese de perda de direitos privados quando ponderados com outros
direitos. O exemplo das expropriações por utilidade pública é natural-
mente o que mais depressa nos vem à memória, mas não é o único. Mas,
sempre e mais uma vez, é a lei que define e resolve a questão, que não
pode ser resolvida senão através da prevalência da lei por via legislativa e
nunca através de conceitos indeterminados a preencher selvaticamente
pelos detentores ocasionais do poder político ou pelas tecnoestruturas
em que se sustentam. 

Por isso a defesa do império da lei surge como a única forma de ac-
tualizar o paradigma da cidadania e de historicizar o bem público. Essa
afirmação tem implícita a defesa do carácter participativo do processo
legislativo, ou seja, da essencialidade de que a lei seja o resultado final de
um debate sem condições prévias sobre o sentido do justo e a sua histo-
ricização. A defesa do império da lei como única forma admissível de
concretizar o interesse público exige que se entenda que a lei é um pro-
duto social de correlações de força e não o resultado indiscutível da in-
fabilidade do soberano, neste caso, os deputados. 

Aceitar que assim é exige alguma humildade democrática e alguma
sensatez liberal. E exige ainda muito realismo. De facto, muitas vezes a
norma legal não é mais do que a conclusão de uma solução técnica faci-
litadora e simplificadora, quando não ridícula ou enviesadamente fun-
damentalista. Podia dar centenas de exemplos mas limito-me a dar três. 

1. A delimitação da área protegida Sintra-Cascais é feita, na zona do
autódromo, utilizando para o efeito uma estrada preexistente. Com isso
um autódromo ficou dentro da área protegida; e áreas que nada distingue
das outras, que não seja o acaso do traçado de uma via de comunicação
anterior, ficam não abrangidas pelas limitações do regime legal de áreas
protegidas. Um dia interroguei o autor desta delimitação sobre tão grande
absurdo; e ele, com genialidade, insensatez ou desfaçatez confessou-me
que o limite tinha de ser colocado em algum lado e a estrada em questão
pareceu uma fácil solução.

2. A protecção de uma espécie de rãs na auto-estrada do Estoril, para
as quais se fizeram passagens inferiores que custaram muito dinheiro.
Essas passagens facilmente foram descobertas pelas cobras predadoras,
que passaram a banquetear-se sem esforço, aguardando apenas à saída
da passagem pelo pitéu ansiado.

3. A zona de não edificabilidade do Protal no Algarve que define uma
distância de 140 metros, independentemente de se estar perante solo de
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rocha ou arenoso, em alto declive ou em planície. Quem definiu esta
linha de limitação do interesse público baseada no risco das construções
– e que tanto podia ter definido 140 metros como 70 ou 280 ou seja lá
o que fosse – não se lembrou de que se água chegasse a 140 metros para
o interior na área do «triângulo dourado» (da Quinta do Lago a Almancil
e Vale de Lobo) Faro ficaria toda debaixo de água. Curiosa, mas não sur-
preendentemente, nessa zona de 140 metros não se podem construir mo-
radias privadas, mas dentro dela podem arrumar-se os automóveis dos
veraneantes, visto que o interesse público pode servir para muita coisa,
mas nunca para incomodar grandes massas de eleitores que gostam da
comodidade e odeiam andar a pé para a praia.

O que estes exemplos demonstram – e perdoem-me se parecer algo
cínico – é que se numa dada conjuntura o detentor do espaço do público
considera que a sua particular visão do interesse público deve prevalecer
sobre direitos privados, escusa de teologizar, escusa de absolutizar, basta
que aplique a lei, basta que actue conforme a lei lhe autorize, que expro-
prie e pague. O que não pode é com base em teorias metafísicas destruir
o próprio sentido do Estado de Direito, invocando uma coisa etérea cha-
mada bem comum, para afinal pôr em crise esse mesmo bem comum e
contribuir para a destruição da santidade da lei. 

Houve tempos em que teóricos da organização social e da teologia
histórica defendiam uma forma subtil de caminhada para o que apelida-
vam, sem se rirem e até com muito idealismo por vezes, um «Estado sem
classes». O modelo era conhecido: devia favorecer-se o capitalismo mo-
nopolista, ou seja, a concentração do poder económico, que isso facili-
taria depois a passagem a uma fase de capitalismo monopolista de Estado,
ela própria a fase vestibular do que chamavam socialismo. Às vezes, ao
reflectir sobre a estratégia de desenvolvimento dos ocupantes do Estado,
que se sucedem através de sucessivos governos, dou comigo a pensar nes-
ses tempos e nessas teorias. 

De facto, a estratégia de promoção da alteração dos usos do território
tende a valorizar e a favorecer os megaprojectos turístico imobiliários,
para eles reservando as passadeiras vermelhas, as formas de decisão ace-
lerada, o afeiçoamento dos planos directores municipais, a alteração dos
regimes vinculatórios do uso dos solos. Nada tenho contra tais projectos,
que sem dúvida internalizam valor em Portugal, geram produção, equi-
libram a balança de pagamentos e criam emprego; mas o império da lei
devia obrigar a que as facilidades, possibilidades e oportunidades que
sejam alocadas a essas situações fossem aplicadas a todas as outras,
mesmo que não permitissem tantas photo opportunities para ministros e
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directores-gerais. O que é mais uma vez recordar o primado da lei e res-
peitar os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da legalidade.
Pois essa, e é esta a minha última palavra, é  a mais antiga e segura forma
de servir o bem comum.
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João Miranda

Capítulo 17

A colaboração dos privados 
na tarefa pública urbanística 

1. Quando pensamos em Propriedade e Território – interesses públicos/di-
reitos privados –, somos levados a reconhecer a existência de uma tensão
clara entre a prossecução do interesse público e a salvaguarda dos direitos
dos particulares na regulação do espaço ou do território.

Situando o problema no âmbito urbanístico, a existência de uma con-
traposição entre interesse público urbanístico e interesses privados dos ci-
dadãos, maxime dos proprietários, não é necessariamente negativa. Pelo
contrário, a presença de dois pólos, público e privado, funda-se na neces-
sidade de preservar o dualismo Estado e sociedade. Por isso, e sem prejuízo
da crescente interpenetração e partilha de responsabilidades entre as duas
esferas, afigura-se-nos incorrecto ou precipitado sustentar o total desapa-
recimento dessa separação.

De resto, no campo urbanístico, a existência dos dois pólos funda-se
na própria Constituição portuguesa que, dando tradução à distinção
entre um princípio da intervenção pública e a um princípio da privativi-
dade, consagra incumbências do Estado em matéria urbanística [artigos
9.º, alínea e), 65.º e 81.º alínea a)] e, por outro lado, protege a liberdade
de iniciativa económica privada (artigo 61.º, n.º 1) e o direito de proprie-
dade privada (artigo 62.º). Consequentemente, faz todo o sentido des-
trinçar entre tarefas públicas que a Administração Pública se encontra
obrigada a desenvolver e tarefas privadas realizadas pelos cidadãos no
quadro da respectiva liberdade ou autonomia.

Nem se diga ainda que o interesse público urbanístico é susceptível de
reconduzir-se ao somatório de interesses privados, uma vez que tal visão
assenta numa indiferenciação conceptual que, normalmente, é lesiva para
o bem comum, uma vez que pode criar as condições para a captura dos
interesses gerais da colectividade por certos membros da mesma.
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2. A existência de uma linha clara de separação entre as esferas pública
e privada no sector do urbanismo não significa, porém, que se deva pres-
cindir da colaboração dos particulares. Pelo contrário, estes podem fornecer
um contributo inestimável à prossecução do interesse público urbanístico,
desde que seja preservado o poder dos sujeitos públicos de orientação e
fiscalização da actuação dos sujeitos privados e desde que também estes
pautem as suas condutas pela observância das normas jurídico-administra-
tivas, que são as mais indicadas para assegurar o cumprimento de certos
valores, tais como a igualdade, a imparcialidade e a transparência.

Portanto, o plano em que situamos a presente intervenção é o do exer-
cício da função pública urbanística por particulares. Pressuposto da
mesma constitui que os privados actuam no quadro de uma colaboração
no exercício de uma actividade que permanece pública.

Evidentemente, a perspectiva de análise proposta suscita diversos pro-
blemas. Desde logo, qual o grau admissível de colaboração dos parti -
culares? Em que termos se pode desenrolar essa colaboração? Até que
ponto, no caso específico do urbanismo, não se corre o risco de os par-
ticulares contagiarem a prossecução do interesse público com a satisfação
dos respectivos interesses privados?

Como se pode ver, não são poucos os problemas que se colocam.
Procurarei abordá-los a todos, embora com diferentes níveis de profun-
didade de análise.

3. Antes de evidenciar os termos em que se processa a colaboração
dos sujeitos privados no desempenho da actividade pública urbanística,
cumpre referir o contexto que esteve na base da crescente assunção de
tarefas públicas por aqueles sujeitos. Esse contexto é dado pela situação
de crise económico-financeira do Estado-Providência que se verifica
desde a década de 70 do século passado nos Estados do mundo ocidental.
Num momento de escassez de recursos financeiros, os particulares
podem contribuir para superar essa situação, mediante a exploração de
actividades, tradicionalmente confiadas às entidades públicas. Acresce
ainda o florescimento das concepções de matriz liberal que advogam que
a actuação pública seja relegada para uma mera função de regulação que
também contribuiu para um maior protagonismo dos particulares.

Contrariando o entendimento exposto, invocam-se os riscos de per-
versão do modelo constitucional de Administração Pública, de degrada-
ção da qualidade dos serviços prestados aos utentes dos serviços públicos,
ou ainda a maior onerosidade para o Estado, em caso de recurso a priva-
dos face à solução tradicional de administração directa.

João Miranda
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Na minha perspectiva, os sujeitos privados são, em geral, bem-vindos
para o desempenho de funções públicas, não constituindo o urbanismo
excepção a essa regra.

Importa, em todo o caso, advertir que a atribuição a sujeitos privados
de tarefas públicas não implica a sua privatização, no sentido de a tarefa
deixar de corresponder a uma necessidade colectiva pública ou de a Ad-
ministração Pública se desresponsabilizar totalmente pelo modo como
aqueles a executam. Portanto, as novas responsabilidades confiadas aos
particulares em nada modificam a natureza da actividade por estes pros-
seguida, que permanece pública.

4.  Ao longo dos tempos, no ordenamento jurídico português, o con-
tributo dos particulares para o desempenho da função pública urbanística
tem-se processado de dois modos distintos: por via formal, nomeada-
mente através da celebração de contratos de urbanização com os muni-
cípios; ou a título informal, de que, porventura, o exemplo mais para-
digmático constitui a elaboração técnica de planos urbanísticos que certos
promotores «oferecem» à Administração Pública.

Acresce que não se pode olvidar que, no século passado, os sujeitos
privados ocuparam um espaço que deveria ter cabido à Administração a
nível da promoção da actividade de urbanização. Se tivermos em conta
o fenómeno da migração do campo para a cidade, sobretudo nas áreas
da Grande Lisboa e do Grande Porto, ocorrido nas décadas de 60 e de
70, verificamos que a omissão da Administração na criação das condições
para a urbanização foi suprida pela actuação dos particulares. Em muitos
casos, a satisfação das necessidades colectivas de criação de habitação e
de existência de infra-estruturas urbanas foi efectuada por via da actuação
dos sujeitos privados. É certo que estes nem sempre realizaram adequa-
damente essa tarefa, uma vez que procederam à divisão fundiária ao ar-
repio de qualquer regra de planeamento, assim se explicando a existência
de loteamentos clandestinos, que presentemente deram lugar às deno-
minadas áreas urbanas de génese ilegal. Infelizmente, os custos advenien-
tes dos erros então cometidos em virtude do défice de intervenção pú-
blica ainda se reflectem na actualidade.

5. Olhando para o nosso quadro legal em vigor, surgido essencial-
mente em 1998 e 1999 e que engloba a Lei de Bases da Política de Orde-
namento do Território e do Urbanismo, o Regime Jurídico dos Instru-
mentos de Gestão Territorial, o Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação e o Código das Expropriações, facilmente se conclui pela ine-
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xistência de obstáculos legais ao desempenho de actividades públicas por
particulares na área do urbanismo.

Nesta breve análise, a atenção será centrada a nível do planeamento
urbanístico e da gestão urbanística.

Em primeiro lugar, o sector do planeamento constitui um daqueles
que se prestam mais à verificação de situações de risco de captura do in-
teresse público por interesses privados. Tal é assim, porquanto na ausência
de uma norma legal que expressamente habilite os particulares a elaborar
planos, essa tarefa lhes é confiada através de acordos informais, sem que
existam quaisquer mecanismos de controlo da respectiva legalidade. Efec-
tivamente, deparamo-nos, com frequência, com situações de falta de
transparência na negociação informal de planos urbanísticos. 

Nessas situações, verifica-se ainda, com alguma regularidade, que,
quando um instrumento de planeamento é sujeito a discussão pública,
ele é já o resultado de compromissos assumidos a montante que o mu-
nicípio não se encontra em condições de quebrar, sob pena de ser obri-
gado a pagar uma indemnização bastante avultada, a título de responsa-
bilidade civil.

Para completar o quadro em causa, isso tem lugar num contexto em
que a Lei das Finanças Locais constitui uma lei completamente irracional,
pois incentiva o fenómeno da urbanização. Daí que os projectos de pla-
nos que os particulares se propõem realizar mais não são, em certos casos,
do que uma forma de enquadrar normativamente as suas intenções de
urbanização do território.

Ora, importa assinalar que nada nos move contra a possibilidade de
sujeitos privados virem a assumir protagonismo no âmbito da elaboração
técnica de planos urbanísticos e muito menos que tal ocorra na sequência
da celebração de um contrato. Com efeito, o problema não reside na as-
sunção de responsabilidades pelos particulares neste campo com base
num acordo prévio com a Administração, mas sim na obrigatoriedade
de observância das regras da contratação pública e no estabelecimento
da condição de que o contrato não pode afectar os poderes públicos de
planeamento, por exemplo, não precludindo o alcance dos pareceres
emitidos pelas entidades públicas que têm de ser consultadas nos proce-
dimentos de formação do plano, nem da participação de particulares em
sede de discussão pública.

Por conseguinte, desde que a contratualização do planeamento se
desenrole de acordo com regras jurídicas claras e precisas, não vemos
qualquer inconveniente na obtenção do concurso dos privados na ela-
boração de planos. Na verdade, o aliciamento de privados para o de-
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sempenho de tarefas públicas constitui um sinal dos tempos que não
deve ser posto em causa, embora seja fundamental que a Administração
Pública tenha capacidade para negociar devidamente os termos do con-
trato para que não se torne, em momento algum, cativa ou refém de in-
teresses privados.

6. Quando se alude ao contributo dos particulares no planeamento
urbanístico, não se deve perder de vista igualmente a ligação existente
entre a formação e a execução do plano. No domínio da execução do
plano, os particulares podem desempenhar uma função relevante, de-
pendendo a mesma do sistema de execução, escolhido o grau de inter-
venção dos particulares: no sistema de imposição administrativa, a Ad-
ministração pode concessionar a um sujeito privado a execução do plano;
no sistema de cooperação, como o próprio nome indica, os particulares
cooperam com a Administração nessa tarefa; e, finalmente, no sistema
de compensação, os privados chamam a si a condução do processo.

Ora, infelizmente, o legislador português limitou-se a decalcar de
forma incompleta os sistemas de execução existentes no direito espanhol,
mas sem conferir aos sujeitos privados os poderes públicos de que estes
carecem para executar cabalmente a tarefa de execução dos planos. Para-
digmático disso mesmo é a ausência no sistema de compensação de me-
canismos que permitam aos proprietários que pretendem executar o
plano a superação dos bloqueios criados pelos outros proprietários inte-
ressados na inviabilização do referido objectivo. Isso acontece, porquanto
os primeiros não se encontram munidos de poderes expropriativos ou
de poderes para impor a venda forçada dos bens dos proprietários que
bloqueiam o processo de execução do plano.

7. Os particulares podem ainda ser chamados a desempenhar uma
função relevante a nível da gestão urbanística, pelo que vale a pena tecer
algumas considerações sobre o assunto. 

Desde logo, por influência de experiências realizadas noutros orde-
namentos jurídicos, tem-se vindo a difundir entre nós a possibilidade de
o controlo preventivo da legalidade das operações urbanísticas ser efec-
tuado pelos próprios interessados nessas operações, remetendo-se a in-
tervenção administrativa para um papel de simples controlo sucessivo.
Exemplo disso mesmo é o procedimento de comunicação prévia, com
consagração no regime jurídico da urbanização e da edificação, no âm-
bito do qual os privados actuam em vez da Administração na verificação
prévia da legalidade da operação.
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Igualmente a nível do controlo sucessivo da realização das operações
urbanísticas é de configurar a hipótese de os privados assumirem funções
de polícia administrativa, nomeadamente através da realização de ins-
pecções e vistorias das obras executadas. Trata-se, no entanto, de um as-
pecto sem tradução prática até ao momento, por ausência de regula-
mentação legal que habilite o exercício dessa actividade por sujeitos
privados.

É de referir ainda a possibilidade de os moradores de determinadas
áreas urbanas assumirem o encargo de assegurar a gestão de infra-estru-
turas e de espaços verdes de utilização colectiva, mediante a celebração
de contratos com a Administração. Deste modo, aqueles que, por razões
de proximidade, constituem os principais utilizadores de bens públicos
e extraem as vantagens proporcionadas por estes ficam também respon-
sabilizados pela manutenção da qualidade de vida do espaço de que usu-
fruem.

8. Concluo com uma mensagem de optimismo em relação à colabo-
ração dos sujeitos privados na realização de actividades públicas de carác-
ter urbanístico. Em lugar da visão dicotómica e de tensão entre interesse
público e interesses privados, procurei aqui demonstrar as vantagens da
obtenção do concurso dos sujeitos privados na satisfação de necessidades
colectivas públicas neste âmbito. Isso não significa, como vimos, a defesa
de uma indiferenciação conceptual entre interesse público e interesses pri-
vados. Traduz-se apenas na admissibilidade de os actores privados cola-
borarem com a Administração na realização da tarefa pública urbanística,
o que não pode deixar de pressupor a necessidade de os mesmos pautarem
a sua actuação por valores e princípios de direito público, designadamente
os da prossecução do interesse público e da transparência. 

João Miranda
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Francisco de la Fuente Sanchez

Capítulo 18

Bem comum: responsabilidades 
públicas e privadas 

1. A perspectiva em que me centrarei neste texto procura ter uma na-
tureza essencialmente pragmática, como é talvez próprio de quem vem da
comunidade empresarial. Aliás, não sendo nem um académico, nem um
especialista do tema, não desenvolverei aspectos teóricos, eventualmente
merecedores de maior atenção e de inegável interesse. Como engenheiro
e gestor, interessa-me fundamentalmente que possam ser compreendidas
as ideias a que me refiro e me proponho debater. Essa compreensão é, aliás,
um bem comum indispensável à eficácia da comunicação.

2. A noção de bem comum assentará em dois conceitos de ordem prá-
tica, ambos complexos, no sentido de que comportam vários significa-
dos. «Bem» é o que tem valor, ou é percebido como tal, mas também é
o que está certo, o que tem virtudes ou qualidades apreciadas – e aqui
sintetizo os sentidos de bem moral, espiritual e psicológico, mas também
de bem material, económico e político. «Comum» é o que respeita a
uma pluralidade de indivíduos, sejam duas pessoas, uma família, uma
empresa, um povo, a população mundial ou as gerações humanas ac-
tuais e futuras. 

Portanto, o bem comum pode ser entendido como o que tem valor, ou
o que está certo, para um conjunto considerado de indivíduos. E será
tanto mais perfeito quanto mais universal for o seu âmbito.

Bem comum corresponde a uma noção natural, com que a humani-
dade convive desde o princípio dos tempos e que caracteriza a vida hu-
mana: ninguém é capaz de viver e de se realizar sozinho. É da natureza
humana viver em interdependência social, em entreajuda, cooperação e
solidariedade – embora em grau e intensidade variáveis, como bem sa-
bemos, desde o egoísmo ao altruísmo e à filantropia. 
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3. Nesta acepção, as empresas são em si um bem comum, quer enquanto
conjugação de indivíduos para realizarem finalidades de interesse
comum, quer como forma de cooperação destinada à realização de acti-
vidades que interessam à comunidade onde operam e se inserem.

De todo o modo, a actividade empresarial realiza-se através de actos
humanos que são comportamentos sociais, susceptíveis de afectar os de-
mais membros da comunidade e a comunidade no seu todo. O conhe-
cimento dos impactos da actividade empresarial sobre a comunidade faz
também parte do bem comum.

O conhecimento dos impactos é, aliás, fundamental à formação da
consciência, à análise e à gestão dos efeitos gerados, na sociedade e no
ambiente. Ora, ter consciência é já um ponto de partida para a ideia de
responsabilidade que adiante desenvolverei.

A qualificação das empresas como um bem comum – e não apenas
como o interesse privado dos seus titulares – compreende-se melhor com
um exemplo de que temos notícia recente. Se uma empresa como a Ge-
neral Motors fecha instalações no nosso país, todos sentimos que perde-
mos algo, mesmo que aparentemente tal não nos afecte de forma indi-
vidual. Mas a consideração das empresas como bem comum resolve-se
ainda noutro âmbito, de importância decisiva para a nossa organização
económica e social. 

Na realidade, a existência de empresas, a liberdade de se constituir
uma empresa, o direito a empreender e a realizar actividades produtivas,
constituem o fio que tece a economia, essencial ao estado de bem-estar
que preconizamos para a nossa forma de viver em sociedade. As empresas
criam valor e por isso são um bem comum. 

Mesmo quando pensamos que uma empresa satisfaz primordial-
mente os interesses individuais dos seus promotores – e efectivamente o
objectivo último de uma empresa é o lucro – devemos ter presente que
o bem comum não é mais do que o bem dos indivíduos que fazem parte
da comunidade.

O bem comum não pode alhear-se dos interesses dos indivíduos e
das empresas que integram a sociedade. De outro modo, corresponderia
a uma noção totalitária, em que a suposta satisfação geral conduziria afi-
nal à insatisfação de cada um dos membros que constituem a comuni-
dade. Mesmo sem teorizar, importa estabelecer que, na nossa concepção,
a primazia do bem comum sobre o bem individual não pode assentar
no sacrifício injusto de valores ou direitos individuais.

Refira-se ainda o bem comum, na perspectiva da realidade empresa-
rial, como algo que tende a relativizar a sempre discutida dicotomia «pú-

Francisco de la Fuente Sanchez
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Bem comum: responsabilidades públicas e privadas

blico» versus «privado». Por um lado, a responsabilidade de construir o
bem comum tem exactamente a mesma natureza, quer se trate de em-
presas, indivíduos ou entidades públicas. Tanto para os indivíduos como
para as empresas, sejam elas públicas ou privadas, e também para as au-
toridades, a realização do bem comum assenta no mesmo fundamento
ético de solidariedade e de interdependência social. Por outro lado, é hoje
frequente vermos entidades públicas conduzidas por regras de gestão pri-
vada e até de direito privado, a par de entidades privadas a quem foram
delegados poderes públicos ou concessionados serviços públicos. 

Nesta matéria, salientaria pois que mais importante do que a distinção
entre as responsabilidades públicas e privadas é a noção de sentido das res-
ponsabilidades. É o que devemos exigir a todos os indivíduos e organiza-
ções, independentemente da sua natureza pública ou privada.

Convirá, no entanto, ter em conta que as autoridades públicas dis-
põem de poderes diferenciados para exercerem as funções e competências
para que estão legitimadas e mandatadas. E que os poderes públicos
devem assegurar o ambiente de segurança, previsibilidade e confiança
para que indivíduos e empresas possam colocar a sua iniciativa, os seus
meios e o seu conhecimento ao serviço da construção do bem comum.

4. Analisemos mais de perto o papel das empresas e a forma como elas
contribuem, participam e beneficiam da interdependência social. Ou
seja, como as empresas trabalham ou devem trabalhar para o bem
comum.

Na sua essência, a actividade empresarial é criadora. Desde logo cria-
dora de valor individual, para os respectivos investidores. Mas também
colectivo, para o conjunto dos clientes, trabalhadores e fornecedores ou
mesmo para todo o conjunto das partes interessadas. Criadora também
no que respeita à capacidade de transformar a realidade, de inovar ou de
aplicar e conferir sentido útil às inovações provenientes de outros sectores
da comunidade, da ciência, da universidade, da indústria, da gestão, etc.

Inovação não é nada de esotérico, nem é só grandes centros de inves-
tigação. É saber e fazer! E incluir nas decisões o que já sabemos sobre
comportamentos sustentáveis, desde as boas regras de construção, ao
bom governo das empresas, ao ordenamento do território, etc.

Ora, a moderna visão do desenvolvimento sustentável tira ainda partido
de outra vertente do papel criador das empresas que é a de gerarem mode-
los de gestão e de criação de valor que combinem os vectores económicos,
sociais e ambientais, numa perspectiva intergeracional. Trata-se de conceber
processos de decisão que ponderem a satisfação das necessidades actuais
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sem comprometer a capacidade de as gerações vindouras poderem também
satisfazer as suas. Ou seja, gerir os recursos sem os reduzir.

5. A finalidade última do conceito empresarial de desenvolvimento susten-
tável é, pois, criar valor, atendendo à remuneração do investimento, mas
também às partes interessadas e às comunidades em que as empresas se
inserem, com respeito pelos valores sociais e ambientais, no tempo pre-
sente e no longo prazo.

Curiosamente, o conceito de longo prazo foi expressamente incluído
nos deveres dos administradores das empresas, na recente reforma do
Código das Sociedades Comerciais. Veremos como será aplicado, mas é
um conceito de desenvolvimento sustentável que é vertido em letra de
lei e não apenas no espírito legal.

Numa perspectiva estritamente liberal, poder-se-ia equacionar esta for-
mulação segundo o princípio da não-interferência. Nesta concepção, bas-
tará que a actuação das empresas não prejudique os recursos necessários
à satisfação das necessidades das gerações futuras.

Numa visão mais solidária, haverá que agir construtivamente para po-
tenciar os recursos e promover o desenvolvimento harmonioso das co-
munidades ou mesmo da humanidade em geral.

Enfim, se a virtude estiver, como tantas vezes, no meio-termo, pode-
remos defender, de consciência tranquila, que a contribuição das empre-
sas deverá caminhar para uma progressiva dignificação dos indivíduos
que compõem as diferentes comunidades. E, em medida proporcionada,
deverão fomentar o aperfeiçoamento dos membros da empresa e a sua
realização profissional, pessoal e familiar, participar no desenvolvimento
harmonioso da comunidade e contribuir para a evolução das mentalida-
des no âmbito do empreendedorismo, da ética empresarial e da respon-
sabilidade social. 

Para esse efeito, as empresas devem começar por realizar aquilo a que
primordialmente se propõem – que é criar riqueza – com os seguintes
atributos: competência e profissionalismo; no respeito pelas leis aplicá-
veis; pagando os impostos correspondentes; contratando de forma justa;
actuando de forma solidária; adoptando comportamentos éticos e so-
cialmente responsáveis; gerindo com exigência e rigor; cooperando com
as autoridades; prestando informações verdadeiras ao mercado; respei-
tando os seus interlocutores.  

Ou seja, a plena realização do desenvolvimento sustentável exige que
as empresas sejam eficientes e sãs, inovadoras e atractivas, responsáveis e
bem geridas. Em suma, competitivas.

Francisco de la Fuente Sanchez
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6. Uma referência institucional tem sido o Livro Verde da Comissão
Europeia sobre a responsabilidade social corporativa, de 2001. O Livro Verde
pretende incentivar e afirmar a responsabilidade das empresas no seu re-
lacionamento com a sociedade em geral e com as comunidades em que
se inserem, com os direitos humanos e com a defesa do ambiente, pro-
curando conciliar os interesses dos diferentes intervenientes e interlo -
cutores.

7. Muitas das grandes empresas, a nível mundial, mas também algumas
em Portugal, aderiram à Iniciativa Global Compact sobre desenvolvimento
sustentável desencadeada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Lançada
na sequência do Fórum Económico Mundial de 1999, em Davos, a Ini-
ciativa Global Compact constitui um desafio às empresas para que assu-
mam publicamente um compromisso formal relativamente a um con-
junto de princípios nas áreas dos direitos humanos, práticas laborais,
ambiente e, mais recentemente, também na luta contra a corrupção.

Tem-se observado, com frequência, que a adopção, pelas empresas
portuguesas, deste conjunto de princípios ou de vias para os atingir se
tem traduzido em boas práticas. Para além dos compromissos, resultam
benefícios inequívocos para as próprias empresas e para a elevação dos
seus padrões de governo societário e de gestão. Na realidade, a formali-
zação pública dos compromissos, bem como a publicação anual dos pro-
gressos realizados, traduzem-se num incremento de rigor das práticas de
organização interna e de gestão das empresas.

Por outro lado, também a preparação de informação e a elaboração
de relatórios detalhados e com indicadores quantificados se revelam de
grande utilidade para vantajosas intervenções de gestão e de reestrutura-
ção das empresas. Constituem, afinal, ferramentas de gestão que permi-
tem conhecer melhor a empresa, identificar áreas de progresso e compa-
rar com outras práticas a nível sectorial e global.

Daqui resultam muitos aperfeiçoamentos, mas também o estabeleci-
mento de novos e mais ambiciosos objectivos. Não raro, a monitorização
do cumprimento dos compromissos e a sua exposição pública traduz-se
em maiores exigências internas, não apenas em matéria de responsabili-
dade social mas também em melhores desempenhos no conjunto das
actividades e dos negócios das empresas. Ou seja, na capacidade de gerar
valor para a empresa.

Em matéria de relato, a GRI – Global Reporting Iniciative publicou
um conjunto de linhas de orientação, anualmente actualizadas, que têm
sido os melhores e mais exigentes padrões internacionais, em que hoje
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se baseiam muitos relatórios de sustentabilidade de empresas em todo o
mundo. Estes relatórios, de carácter voluntário, são hoje fundamentais
para complementar a informação obrigatória institucional, financeira e
fiscal das empresas, além de assegurarem uma difusão da vida das em-
presas cada vez mais indispensável para satisfazer as expectativas das par-
tes interessadas, incluindo alguns tipos especiais de investidores, como
os fundos éticos. Esses fundos éticos, de crescente influência nos merca-
dos de capitais e no acesso das empresas aos meios de financiamento,
elegem acções de empresas bem classificadas nos índices de boas práticas,
como garantia de rendibilidade a longo prazo.  

As listas que elaboram – e outras preparadas por entidades especiali-
zadas de rating – são, por sua vez, assimiladas pelo mercado em geral e
por diferentes investidores e financiadores para informarem as suas deci-
sões de investimento. 

A Cimeira de Bruxelas dos líderes europeus, realizada em Junho de
2006, actualizou a «Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável»,
adoptada em 2001 na Cimeira de Gotemburgo. A «Estratégia para o De-
senvolvimento Sustentável» foi considerada como objectivo fundamental
para a União Europeia, complementado os objectivos definidos na «Es-
tratégia de Lisboa». Esta cimeira elegeu a limitação dos efeitos humanos
sobre as alterações climáticas e a intensificação do recurso a energias lim-
pas como desafios-chave. A definição de «Desenvolvimento Sustentável»,
na linha da adoptada pelas Nações Unidas, pode ser uma boa definição
de bem comum: satisfazer as necessidades das actuais gerações sem com-
prometer a capacidade para as gerações futuras satisfazerem as suas, sal-
vaguardando a capacidade do nosso Planeta para abrigar a vida em toda
a sua diversidade. Ou seja, cá está a inclusão dos indivíduos que consti-
tuem as comunidades actuais, as comunidades futuras e as demais espé-
cies para além do homem.

Trata-se de desafios globais para todos os actores sociais e para a co-
munidade em geral. Mas bem sabemos que as empresas serão sempre
chamadas a fazer parte da solução. O que se compreende, pois já fizeram
parte do problema. De entre todas as empresas, naturalmente as obriga-
ções mais exigentes recairão sobre as que prestam serviços públicos es-
senciais, as que causam maiores impactos sociais e ambientais ou as que
melhores condições oferecem para servir de exemplo. 

8. Talvez o optimismo que alguns lerão das minhas palavras sobre o
bem comum e os negócios corresponda afinal a uma estratégia muito
própria de tentar mudar o mundo por pequenos passos. Socorro-me
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de Séneca: «Para o progresso, o mais importante é a vontade de pro-
gredir.»

O paradigma de desenvolvimento das sociedades está em profunda
mudança. É preciso acabar com a pobreza, no mundo e perto de nós,
em nome das condições básicas da vida e da dignidade humanas que
inequivocamente consubstanciam o bem comum. De igual modo, é pre-
ciso prevenir e socorrer os desastres, as doenças, a iliteracia e as guerras.
É preciso criar riqueza, sem esgotar os recursos naturais, sem agredir o
ambiente, para que todos possam ganhar sem que uns tenham de per-
der.

Como forma de levar a efeito esse propósito, as empresas têm neces-
sidade de demonstrar o seu compromisso e a efectividade das suas práti-
cas. E têm necessidade de inovar, de valorizar e de se adaptar, só assim
ganhando respeito e prestígio junto das comunidades onde operam, so-
bretudo quando estão sujeitas ao escrutínio público e à comparação com
os seus concorrentes e com outros intervenientes sociais.

A responsabilidade social das empresas é assim menos altruísta do
que pode parecer. As empresas têm afinal de participar activamente na
mudança e na sustentação económica e social das comunidades, para em
todas as áreas, incluindo a ambiental, se poder viver dos rendimentos e
não da erosão do capital. A sociedade e o ambiente são afinal garantia
da sobrevivência e sustentabilidade no longo prazo.

Em conclusão, é do interesse crescente das empresas encarar o desen-
volvimento sustentável e a responsabilidade social como suporte estra-
tégico à criação de valor. Ou seja, a responsabilidade social é compatível
com o bem comum e, mais do que isso, ela é indispensável para os ne-
gócios, porque a gestão criteriosa e criadora de valor é socialmente res-
ponsável.

Só assim as empresas podem conquistar o direito, já não à licença for-
mal emitida pelas autoridades administrativas, mas à licença social de
que necessitam para operar no futuro, atribuída pelas comunidades que
servem.
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José Tavares

Capítulo 19

Bens públicos e democracia 

Gostaria de abordar neste capítulo uma área em que a ciência econó-
mica só pode ser especulativa e trabalha, por assim dizer, sem rede. Ou
com muito pouca rede. Com a ressalva de, perante a riqueza das outras
contribuições neste volume, podermos concluir que essa rede afinal
existe, o que é reconfortante perante a hipótese de queda. 

Concentro-me aqui na relação entre bem público e democracia e, ao
abordar este ponto, farei uma ponte para um tipo de preocupações que
julgo universais, tais como o futuro da democracia e o papel do conflito
e da tolerância nesse futuro.

Bens públicos e bens privados

O primeiro elemento a destacar é a diferença entre bem público e
bem privado. Um bem privado é consumido em quantidades diferentes
por pessoas diferentes – diferentes em várias dimensões. Salvo a possibi-
lidade de discriminação por parte do vendedor, essas pessoas diferentes
pagam exactamente o mesmo preço pelo mesmo bem. É relativamente
imediato definir eficiência na provisão desse bem privado como a provi-
são da maior quantidade de bem ao maior número de pessoas e ao menor
preço possível. Um dos resultados mais sólidos da ciência económica e
da observação da vida dos países é a relação umbilical entre concorrência
e eficiência. A economia, se fosse religião, apoiar-se-ia na teologia da con-
corrência. 

No caso de um bem público não há possibilidade nem interesse na
exclusão do consumo. A impossibilidade de exclusão e a não-rivalidade
no consumo definem o bem público. Neste caso é difícil trabalhar um
conceito de eficiência. Mais: neste caso não é possível que diferentes ci-
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dadãos consumam quantidades diferentes do bem público. A aproxima-
ção a um conceito de eficiência na provisão de bens públicos passa por
cobrar preços diferentes a pessoas diferentes. Por outras palavras, seria
necessário associar à provisão do bem público impostos ou taxas dife-
renciadas entre pessoas, os chamados «impostos de Lindahl», reflectindo
os benefícios que cada um retira da provisão do bem público. Mas o
preço, forma nem sempre maligna de exclusão, é uma impossibilidade
no caso de bens públicos puros. 

A diferença entre bens privados e públicos gera assim uma impor-
tante assimetria. Dos bens privados, a eficiência requer em geral vender
diferentes quantidades ao mesmo preço. Dos bens públicos, com im-
possibilidade de exclusão, a eficiência passaria por cobrar diferentes «pre-
ços» pela mesma quantidade disponibilizada aos cidadãos. Tomemos
um exemplo concreto: para uma população de uma localidade que be-
neficia de mais ar puro através da construção de um jardim público, o
critério de eficiência sugere a cobrança de diferentes «preços» ou taxas
para beneficiar desse jardim, consoante a valorização individual da pu-
reza aérea. Cidadãos que retiram benefícios diferentes do mesmo ar po-
deriam chegar a acordo sobre a quantidade «óptima» de jardim que,
mais uma vez, seria a mesma para todos mas paga de forma diferenciada.
Um preço ou taxa uniforme é, em geral, ineficiente quando lidamos
com bens públicos. 

Uma das dificuldades em oferecer bens públicos a preços diferenciados
é a falta de incentivo para cada cidadão revelar o benefício privado que
extrai do consumo público. Perguntar antes da construção do jardim se a
pessoa sente que beneficiará muito ou pouco da sua existência não leva,
como facilmente se infere, a bons resultados. Nem, provavelmente, a ar
mais puro. Todos – ou quase todos – tendem a subestimar o seu benefício
particular para diminuir a sua possível contribuição. O resultado é menos
bem público, o que prejudica todos. Assim, os cidadãos de um país não
revelam facilmente o seu interesse em bens públicos, por exemplo, a de-
fesa, porque o custo dessa revelação é superior ao benefício individual
de influenciar a decisão no sentido de uma «quantidade» mais próxima
da preferida. Em comunidades pequenas até pode acontecer que o cida-
dão consiga, subestimando as suas preferências, pagar menos e mesmo
assim usufruir de uma quantidade oferecida superior à desejada. 

Imagine-se o proverbial condomínio em «autogestão». Quando existe
um mecanismo de distribuição do custo de limpeza das áreas comuns 
– por exemplo, cada pessoa limpa um dos dias –, é frequente existir uma
pessoa, que até vai ser chamada carinhosamente «maníaco da limpeza»
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pelos outros, que vai tratar da limpeza das áreas comuns e até a níveis
superiores ao que a maioria acha necessário. Claro que num condomínio
maior é mais difícil o «maníaco da limpeza» estar disposto a limpar as
áreas comuns. Mas imaginem que existem vários «maníacos» desse tipo.
Quando a dimensão da comunidade aumenta, depender de manias
afasta-nos muito do ideal e a limpeza pode diminuir para níveis alarman-
tes. Solução típica? Dividir os custos igualmente ou proporcionalmente
à permilagem, e deixar os condóminos decidirem em comum a limpeza
que desejam. Resultado? Em relação ao montante pago, uns queriam me-
lhor limpeza – os que sentem que pagam «demasiado» –, e outros até
aceitariam pior limpeza pelo valor que pagam – os que sentem que
pagam «de menos». A chamada insatisfação cidadã. Cria-se um desin-
centivo à provisão de bem públicos se todos pagarem o mesmo pela
mesma quantidade. E quase todos estaremos insatisfeitos. Em resumo,
o mercado acha mais difícil oferecer a quantidade ideal de limpeza de
um espaço comum do que a quantidade ideal de maçãs golden. E mer-
cado aqui designa a interacção económica e política dos cidadãos. 

A tarefa que se coloca ao Estado, ao governo, ou a qualquer comuni-
dade, na hora de decidir a provisão «ideal» de bem público, é gigantesca.
Qualquer pessoa que teve de participar em reuniões de condóminos para
avaliar se vale a pena comprar um ou dois vasos de plantas para o hall
comum sabe de que pesadelo se trata aqui. Se a tarefa é gigantesca com
dez pessoas, é avassaladora para um país. Se é séria quando se trata de
plantas, pode tornar-se dramática quando se trata de decidir entre, por
exemplo, segurança pública e jardins públicos. 

Esse é ao mesmo tempo o cerne e o desafio da vida democrática.
Um humorista norte-americano lembrou uma vez que a revolução ame-
ricana se tinha feito pela rejeição da tributação sem representação mas,
afinal, tributação com representação também não era tão bom quanto
isso. Aquilo por que se podia ter lutado era por representação sem tri-
butação. Aqui discordo. É a tributação que leva à verdadeira represen-
tação, é a discussão sobre os recursos que aproxima os cidadãos da coisa
pública e de si mesmos.

Bem público e democracia

Penso que há algo que está ausente da ciência económica na sua aná-
lise da provisão de bens públicos e que é mais bem tratado por sociólo-
gos e politólogos: o discurso político. A importância do discurso para a
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vida pública não é um acaso. Uso aqui discurso político no sentido
amplo de troca de informação e discussão de valores, aquilo que permite
criar um caldo comum, uma comunidade. A principal tarefa do discurso
político é identificar quais os bens públicos a prover e quanto é que
cada interveniente está disposto a pagar por esses bens públicos. Ou
seja, tentar ultrapassar o problema da «revelação» de preferências que
vimos acima. Mas o discurso político tem, ao mesmo tempo que as re-
vela, a capacidade de transformar as preferências individuais. Exempli-
ficando, a personagem a que chamamos «estadista» é, em muitos aspec-
tos, capaz de identificar novos bens públicos e mobilizar os cidadãos
para contribuírem individualmente para esse bem. Mais, fazerem-no
para além do que elas próprias achavam razoável antes de serem envol-
vidas pelo discurso público do «estadista». Tomemos um caso muito co-
nhecido, o de Winston Churchill. Os cidadãos ingleses que viveram o
momento histórico de resistência aos ataques alemães na II Guerra Mun-
dial tiveram a percepção de que Churchill conseguiu convencê-los da-
quilo que era meritório e importante para todos, quase independente-
mente do esforço. E Churchill nem lhes escondeu os custos. Para sermos
exactos, prometeu aos ingleses apenas blood, sweat, and tears... E os in-
gleses seguiram-no. Muito do que um líder político deve fazer e fazer
bem é identificar necessidades comuns e mobilizar as pessoas para pa-
garem o custo de as satisfazer. 

Um outro mecanismo de revelação das preferências em democracia
resulta da luta entre partidos e grupos. Um dos conceitos que permitem
entender essa luta provém da biologia, a chamada «guerra de desgaste»
ou war of attrition. Muitos dos conflitos entre animais – e até entre seres
humanos, para particularizarmos um pouco – resulta da necessidade de
testar até que ponto o nosso opositor quer realmente o que nós também
queremos. Se fosse possível revelar automaticamente a força de cada uma
das partes, saber quanto é que cada parte está disposta a «sacrificar», não
haveria conflito, porque o conflito tem um custo enorme para os envol-
vidos. A greve custa a patrões e a empregados, o combate custa aos dois
contendores. Uma das funções do conflito é revelar a força dos interesses
das partes. Daí, em democracia, a centralidade do voto, da opinião e até
das manifestações de rua como forma de sublimar o conflito. Tal como
o discurso, a expressão viva das diferenças não é acessória mas parte es-
sencial da democracia. Está lá em vez do sangue. 

Outro aspecto é a dificuldade de financiar os bens públicos de forma
eficiente. Reparem como no debate público é muito difícil sugerir preços
diferentes. Por exemplo, no ensino público, e na provisão de saúde. A re-
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jeição de preços diferentes está no código genético da democracia. Ensino
público acessível a todos não tem de significar preço zero nem preços
iguais para todos, mas este é um discurso difícil de empreender. Lembre-
mos os tais preços de Lindahl e a eficiência na provisão de bens públicos.
Não diferenciar preços pode acarretar menor quantidade e pior qualidade
na provisão. O preço universal mais desejável não é igual a, ou próximo
de zero. Mas é esse mesmo o preço mais apetecível.

Se se rejeitam as diferenças nas pequenas taxas, abomina-se a igual-
dade na cobrança dos grandes impostos que realmente financiam os Es-
tados e as democracias. Repare-se o que determinou o fim do primado
Thatcher: a poll tax, um imposto uniforme, independente do nível de
rendimento do contribuinte. Em termos históricos, são inúmeras as re-
voluções verdadeiramente sangrentas cuja origem foi a imposição de um
imposto de rendimento igual para todos. E isto apesar de ser um imposto
eficiente e fácil de administrar. Os eleitores não se alimentam de eficiên-
cia, também anseiam por um sentido de justiça.

Bem público, conflito e comunidade

As dificuldades em entender o papel dos bens públicos em democracia
fica evidente na análise, mesmo superficial, do papel central da guerra.
Em quase todos os conflitos, desde as primeiras movimentações de grupos
ou tribos até aos abomináveis desastres da I e da II Guerras Mundiais, os
homens oferecem-se generosamente para marchar. Ou seja, avançam vo-
luntariamente para a catástrofe. Porque é que as pessoas, homens e, pro-
gressivamente, mulheres, se apresentam tão dispostas a participar na
guerra? Afinal, que fenómeno é este da guerra, do ponto de vista da análise
«mecânica» dos bens públicos? Uma iniciativa que implica um custo in-
dividual extraordinariamente elevado, com riscos extremos e bem eviden-
tes, e esses custo e risco distribuídos de forma quase uniforme entre todos.
O recrutamento militar em tempo de guerra é o mais próximo a que as
sociedades chegaram de uma poll tax. A guerra é um exercício maquiavé-
lico de tributação que dura há milénios. E as pessoas pagam o preço. Há
relativamente poucas ocorrências de free riding: o número de deserções é
baixo, considerando as penalizações e os benefícios associados, e os sol-
dados abandonam os seus companheiros na frente com menos frequência
do que uma análise «racional» permitiria antever. Ou seja, as pessoas par-
ticipam na provisão de um bem público com alto risco e custo individual
e não manifestam particular anseio pelo free riding. Quase toda a raciona-
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lidade económica da provisão de bens públicos é posta em causa pela per-
manência e, se quisermos, sobrevivência do fenómeno histórico da guerra.

Uma pista possível é reconhecermos que as comunidades se definem
em grande medida precisamente pela disponibilidade para realizar sacri-
fícios individuais na defesa do que julgam ser os seus valores e traços dis-
tintivos. A geografia, a língua, ou a cultura. Da tribo índia até à Aliança
Atlântica, o que define a força de uma comunidade é a disponibilidade
dos seus membros para fazerem a guerra contra o que os ameaça. A re-
lação entre comunidade e conflito é tão mais clara quando entendemos
como a própria tecnologia militar determina a dimensão ideal do grupo.
Para a tribo de índios americanos que usa arco e flecha, a dimensão óp-
tima pode ser de 50 a 200 pessoas; com a invenção da pólvora, a dimen-
são aumenta – veja-se a unificação do Japão depois da chegada das es-
pingardas portuguesas –, e, por fim, na era dos mísseis intercontinentais,
o número de blocos político-militares relevantes resumiu-se a dois ou
três. Por outras palavras, a tecnologia e a disponibilidade para a guerra
definem a comunidade viável. 

É por isso essencial entender qual é o «território», e não apenas físico,
ao qual queremos associar a nossa participação política. Qual é o grupo
relevante? Se tomarmos, por exemplo, os grupos que se autodefinem
pela religião ou pela etnia, o seu território não geográfico não deixa de
ser essencial. Vejam-se as questões de índole étnica e religiosa e a cólera
que podem incendiar. Ninguém queima bandeiras em defesa da digni-
dade individual, mas muitos fazem-no por uma dignidade entendida co-
lectivamente. Ou seja, a cólera e o queimar de bandeiras fazem parte de
um «discurso» que procura definir o grupo, definir o bem comum do
grupo, motivar a participação e demonstrar a disponibilidade para o con-
flito com os «de fora».

Bem público e tolerância

Como é que tudo isto vive com o problema das democracias, o que
vivemos hoje e o que vamos viver no futuro? Muitos dos novíssimos de-
bates nas democracias ocidentais envolvem precisamente valores e no-
ções de dignidade inegociáveis para os grupos em causa. Sejam estes gru-
pos étnicos e religiosos, ambientalistas, ou outros. Cada parte constrói
valores inegociáveis em geografias próprias, com um discurso próprio, e
com uma intensidade e uma validação difíceis de transportar para o de-
bate comum. A própria emergência da sociedade de informação veio fa-
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cilitar estas «geografias» grupais, virtuais apenas na tecnologia, mas que
podem ter consequências bastante reais para o futuro da democracia. 

É importante discutir o modo como as sociedades política e econo-
micamente maduras vão fazer uso das novas capacidades de participação
na vida pública. Como vão escolher entre a provisão de bens públicos di-
ferentes e parcialmente irreconciliáveis. Uma das soluções possíveis é a
dos Estados Unidos em que, apesar de as notas ostentarem o In God We
Trust, as mais duras materializações do discurso religioso não pertencem
ao debate público. O que é muito diferente de dizer que os norte-ameri-
canos são menos religiosos que os europeus. Passa-se precisamente o con-
trário. A solução americana resulta da enorme diversidade étnica e religiosa
patente desde o momento da criação da república. O equilíbrio natural
foi obrigar as crenças individuais a um certo «exílio» do debate público.
Os Estados Unidos seriam um grande fracasso se a dignidade inegociável
de cada um dos grupos fosse um bem absoluto – e não esqueçamos como
foram numerosos esses grupos que atravessaram o Atlântico movidos pela
força irredutível e inegociável das suas crenças. 

E que bem comum pode substituir os bens inegociáveis de cada parte?
A tolerância, arrisquemos. Ou antes, a liberdade à la Stuart Mill, a liber-
dade que aceita como limite o ponto em que interfere com a liberdade
alheia. Essa tolerância que oferece um valioso pedigree às duas ideias fun-
dadoras das sociedades ocidentais: a democracia e o mercado. A demo-
cracia e o mercado que oferecem a base próspera para a convivência pa-
cífica e voluntária entre indivíduos, os dois pilares do bem comum
chamado tolerância. Os sistemas políticos que discriminam e as econo-
mias que excluem são típicos de sociedades com um árduo caminho a
percorrer até à consagração da tolerância e à aceitação da diferença. 

Mais democracia

Com todos os defeitos reconhecidos à democracia, é significativa a
resposta de um dos estudantes chineses aquando das manifestações na
Praça de Tian-An-Men. O entusiasmo era muito e o mapa para onde ir
difuso mas respondeu que não sabia muito bem o que era a democracia.
Sabia era que precisava de mais, de mais democracia. E é esta a força:
um desejo irreprimível de participar na discussão pública que informa e
redefine a cada momento o bem – ou bens – comum, o que procuramos
alcançar em comunidade e não apenas como indivíduos, os recursos que
sacrificaremos – cada um de nós – para alcançar o sentido de comuni-
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dade. Usando uma imagem conhecida, a democracia encontra a melhor
forma de construir atentas «torres de vigia» que abrem horizontes aos ci-
dadãos de pés bem assentes no chão, afastando faróis inventados por eli-
tes tentando imitar o Sol, iluminando destinos invisíveis e, muitas vezes,
inexistentes.
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Luísa Schmidt

Capítulo 20

Litoral e bem comum – 
uma «charada» física, administrativa 
e social  

Portugal foi um dos primeiros países a consagrar o Domínio Público
Marítimo (DPM). Através de um Decreto Real de 1864 ficou demarcada
a faixa costeira como propriedade inalienável do Estado, podendo os pri-
vados dispor do direito de utilização ou exploração, mas nunca da sua
propriedade. Pretendia-se salvaguardar o país de eventuais invasões por
mar e proteger as actividades pesqueiras. Todavia, apesar de precocemente
definida como bem público, a linha costeira não se constituiu como
«bem comum» colectivamente assumido pelas populações que o usam,
e, só hoje, face ao risco da erosão, exponenciado pela subida do nível do
mar, se invoca nela o reconhecimento de um bem colectivo comum.

O caso que me serve de exercício para pensar o bem comum é assim
o da condição actual do litoral português, dos seus problemas de ocupa-
ção humana e de erosão, e do seu destino reflectido em actos adminis-
trativos e decisões políticas que terão enormes consequências para o fu-
turo do país. Parto de alguns resultados intermédios que temos vindo a
apurar no âmbito do projecto de investigação CHANGE – Mudanças
Climáticas, Costeiras e Sociais 1 – um projecto que se dedica a estudar os
processos de ocupação, os modelos de governança e as práticas das co-
munidades locais em três zonas diferentes do litoral português.

1 O «Change – Mudanças Climáticas, Costeiras e Sociais – Erosões Glocais, Con-
cepções de Risco e Soluções Sustentáveis em Portugal» é um projecto de investigação fi-
nanciado pela FCT, que envolve uma equipa interdisciplinar e é coordenado pelo ICS-
-UL, em colaboração com a FCUL. Este texto resulta de trabalhos e análises produzidas
no âmbito deste projecto, bem como de debates aprofundados com os colegas que dele
fazem parte. www.projectochange.ics.ul.pt.

20 Bem Comum Cap. 20_Layout 1  5/28/13  1:31 PM  Page 345



Litoral e os processos de ocupação

Se é sabido que os litorais enquanto espaços de articulação são lugares
de grande instabilidade e actividade, o litoral português dá um excelente
exemplo disso, tanto em termos geográficos como sociológicos. Se o país
pode ser quase considerado todo ele uma faixa litoral ibérica, a linha cos-
teira propriamente dita está fortemente exposta à actividade do Atlântico
Norte, tanto nos seus troços rochosos, como nos seus troços arenosos. 
A foz de sete rios, dos quais três são dos maiores rios ibéricos, interrom-
pem uma linha de costa relativamente regular. Por esses rios se dá o trans-
porte sedimentar que contribui para compensar com essa alimentação a
erosão constante que as correntes marítimas de norte para sul sempre
foram produzindo. 

Em resultado da sua condição costeira relativamente violenta, exposta
ainda aos ventos e atmosfera húmidos atlânticos, toda a faixa litoral por-
tuguesa foi até há pouco mais de meio século um lugar inóspito, perigoso,
pouco povoado e, em geral, fracamente produtivo. Seja pela pobreza dos
solos, seja pela sua salinidade, seja pela vulnerabilidade física, a faixa litoral
só em circunstâncias e em funções muito específicas fixou populações.
As grandes cidades portuárias desenvolveram-se recuadas na foz dos rios,
e os aglomerados piscatórios, tributários dessas cidades, eram por vezes
apenas sazonalmente ocupados. Outras localidades costeiras nasceram em
função das necessidades de defesa militar e de sinalização da costa. 

Em geral, é preciso esperar pelo século XIX para assistir à ocupação dos
espaços litorais, ou à colonização dos areais, até então desertos, pelas pró-
prias populações costeiras. A ocupação, tanto da linha de costa, como de
largos troços da faixa litoral portuguesa, é historicamente recente e está di-
rectamente ligada ao desenvolvimento das cidades e do trânsito entre elas.

Este fenómeno, embora iniciado no século XIX, só teve um desdobra-
mento decisivo no século XX depois da II Guerra Mundial, e mais ainda
a partir da década de 60 quando, com os movimentos migratórios, se dá
o definitivo e irreversível declínio das sociedades rurais do interior. 
É então que as grandes cidades portuguesas, situadas ao longo da «estrada
natural» que constitui a faixa plana que acompanha o litoral, se expan-
dem em subúrbios, se aglutinam em conurbações e, mais tarde, em áreas
metropolitanas. No eixo Braga-Setúbal acumula-se assim hoje a esmaga-
dora maioria da população portuguesa (cerca de 70%).

Em simultâneo, a linha costeira, sobretudo nos troços arenosos, ganha
um novo valor que, não sendo então inédito, se populariza e valoriza
muito, tanto em termos de paisagem, como sobretudo em termos de
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usos turísticos, recreativos e balneares. A expansão urbana de turismo e
de residência alcança então esses territórios costeiros historicamente evi-
tados.

Assim, o afluxo às cidades e a ocupação progressiva da faixa litoral
foram também acompanhados pela força atractiva desta revalorização
das praias, dos seus terrenos confinantes e até, por vezes, das próprias fai-
xas dunares. Iniciado anteriormente, mas tornando-se quase explosiva
como «conquista democrática» do direito ao lazer a seguir à Revolução
de Abril, este processo de ocupação levou à proliferação de clandestinos
nas próprias praias em pleno Domínio Público Marítimo (DPM). Os
casos mais emblemáticos foram os do Portinho da Arrábida, Lagoa de
Albufeira, Fonte da Telha e Ilhas Barreira no Algarve. Se nos primeiros
dois casos houve demolições decisivas em meados dos anos 80, nos úl-
timos, as tentativas de reposição da legalidade falharam sempre até hoje. 

Envolvida nesta abrupta expansão, estava aquela que viria a ser a mais
importante indústria portuguesa das últimas três décadas: a da construção
civil, actividade enraizada transversalmente em todo o tecido social por-
tuguês.

O resultado foi a concentração na zona do litoral e especificamente
em alguns pontos da faixa costeira de 80% da população portuguesa
(NUT III) e de uma percentagem ainda maior de edifícios habitacionais,
servindo de residência primária e secundária, bem como de espaços de
arrendamento turístico sazonal. Considerando apenas as freguesias da
faixa costeira, vemos que, de 1970 para cá, a sua ocupação tem sido cres-
cente – de 738 000 habitantes para 1 milhão em 1990 e 1,1 milhões em
2000. Mesmo de 2000 para 2010, a população continuou a afluir à faixa
costeira aumentando para 1,2 milhões de habitantes. Entre 1970 e 2010
a população nas freguesias do litoral cresceu 65%.

Também o número de alojamentos foi sendo sempre crescente e, pro-
porcionalmente, aumentou ainda mais do que a população: de 254 000
(1970) para 855 000 (variação de 236%). O número de fogos vagos no li-
toral também cresceu: só na última década, de 367 000 (2000) para
490 000 (2010) (12% do total de alojamentos das NUT III do litoral).
Acresce que, segundo um relatório de 2006 da Agência Europeia do Am-
biente, em termos comparativos somos o país que mais construiu a 1 km
da costa entre 1990 e 2005 e o quinto com maior aumento da área ocupa -
da por construção nos 10 km a partir do mar.

Claro que este fenómeno está longe de ser específico do caso portu-
guês, mas alcança entre nós um perfil mais agudo, sobretudo por falta
de um contraponto territorial no resto do estreito território nacional.
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Com efeito, as várias tentativas para revitalizar e articular as vilas e ci-
dades intermédias situadas a meia distância entre o litoral e a raia permiti-
ram instalar infra-estruturas e equipamentos, mas não lograram até agora
fixar populações. E a mesma assimetria social de que Adérito Sedas Nunes
dava conta num texto clássico de 1964 – «Portugal, sociedade dualista em
evolução» – é ainda hoje perceptível, com nuances, nos desequilíbrios ter-
ritoriais do nosso país, como o último censo dramaticamente expõe. Se a
zona do litoral já concentrava mais de 70% da população, os Censos 2011
mostram que a tendência de litoralização do país continuou a reforçar-se
na última década. A grande maioria dos municípios do interior perdeu po-
pulação neste período. Em 2001 perderam população 171 destes municí-
pios; em 2011 este valor sobe ainda mais, para 198 municípios.

Litoral e os processos de erosão

Entretanto, no mesmo período em que se dá este «apinhamento» li-
toral e costeiro da população portuguesa, agrava-se um outro fenómeno
que, sendo histórico e natural, sofreu forte interferência no século XX,
por decisão e por obra humana. Trata-se da erosão costeira, que começou
a não encontrar compensação bastante no transporte e deposição de se-
dimentos provenientes dos grandes rios, devido não só à construção de
barragens (nacionais e espanholas), que retiveram estes sedimentos, como
também à extracção de areias do curso terminal e intermédio dos rios.
Esta extracção crescente de areias lavadas respondia à solicitação expo-
nencial da indústria da construção civil e de grandes obras públicas (es-
tradas, pontes, estádios) e exprime também a crescente procura de habi-
tação que, como é sabido, incide sobretudo no litoral e subúrbios de
cidades litorais também.

A erosão costeira portuguesa tem vindo a registar um agravamento,
ao qual há que acrescentar os efeitos mais localizados de obras de sus-
tentação da linha de costa, portuárias ou não, tais como esporões e mo-
lhes. Mais recentemente a situação do litoral também se agravou pela in-
terferência das alterações climáticas no impacto do Atlântico sobre a
nossa costa.

O resultado é que uma parte da vasta população, cuja localização re-
sidencial na linha costeira terá raramente mais do que duas gerações, se
confronta hoje com a afectação do seu património imobiliário. Tanto
pelo impacto destrutivo de ocorrências extremas, como pela diminuição
do valor atractivo das suas localizações em certas zonas e até, nalguns
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casos, por enquanto raros, pelo risco do eventual desaparecimento físico
da sua área de implantação. 

Perante isto, os apelos à Administração Central para assegurar a esta-
bilidade da linha costeira tornaram-se insistentes, e dão, de certo modo,
continuidade às mesmas políticas que proporcionaram e caucionaram esta
fixação. Nos últimos 40 anos dotou-se o país de 80 esporões; entre 1995
e 2006, foram realizadas pelo Instituto da Água (INAG) mais de 100 in-
tervenções para regularização artificial de frentes marítimas ou para dar
resposta a situações de emergência; e, mais recentemente, algumas praias
são regularmente alimentadas de forma artificial (Costa da Caparica e Vale
do Lobo, por exemplo). Tudo isto envolveu, só na última década, um
montante que ultrapassou os 100 milhões de euros, grande parte em fun-
dos europeus. Desde 2007, no âmbito do Plano de Acção para o Litoral,
foram já gastos em defesa costeira 40 milhões de euros e mais 75 milhões
ainda vão ser despendidos até 2015, a maior parte (64 milhões) em zonas
de elevado risco. As políticas de fixação artificial do litoral através de obras
pesadas foram, assim, desde os tempos da sua ocupação mais intensa, o
lema e práticas adoptadas apesar de, a prazo, terem uma eficácia reduzida.
O que permite antever o aumento constante de custos para a manutenção
do litoral, tal como ele se encontra hoje, pelo menos.

Contudo, perante a actual situação de crise financeira e económica
do país e tendenciais restrições dos fundos comunitários a partir de 2013-
-2014, poderá tornar-se cada vez mais difícil garantir a continuidade deste
programa de estabilização do litoral. Por outro lado, ao mesmo tempo
que isto acontece, também não será possível desresponsabilizar a Admi-
nistração de garantir algo tão básico e constitutivo do país como a inte-
gridade do território, ou seja, o chão debaixo dos pés.

O dilema está, pois, colocado e envolve questões de direito, de legi-
timidade e de ética em contexto de graves tensões sociais e perante um
factor quase impossível de controlar, como sejam a força do mar e o agra-
vamento dos fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas. 

É assim que, para além da questão financeira e técnica, muitos outros
problemas se levantam também, como o da legitimidade e o da opera-
cionalidade administrativa. 

Litoral, conflitualidade e legitimidade

Portugal, como referimos no início deste texto, foi dos primeiros paí-
ses do mundo a determinar que a margem das águas do mar (mais tarde
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fixadas em 50 metros) fosse propriedade inalienável do Estado, ainda no
século XIX (Decreto Real de 1864). Tal facto deveria, em princípio, cons-
tituir como clandestinos uma larga percentagem dos edifícios hoje em
risco. Mas as excepções que foram sendo abertas à regra e a multiplicação
caótica de instituições competentes e de regimes legalizados na faixa li-
toral, tornaram quase inextricável a avaliação ética e jurídica das respon-
sabilidades públicas e privadas na actual situação. 

A confusão institucional, com a sobreposição de competências das
mais de 60 entidades oficiais com gestão no litoral (incluindo organismos
regionais e locais) e o constante «ziguezague» que as debilita, deixa toda
a dinâmica de ocupação e do risco entregue ao jogo de tensões e de con-
flitualidade social. Um jogo de tensões e conflitualidade onde tudo joga:
grandes e pequenos poderes; conhecimento e ignorância; ocultação e de-
núncia; silêncio e alarme.

Apesar de recente e ainda incompleto – por ter sido descontinuado –,
o programa de conhecimento e documentação de todos os processos de
ocupação do litoral português iniciou-se em 2003 com o Programa Fi-
nisterra e reforçou-se em 2006 com o SIARL (Sistema de Administração
do Recurso Litoral) no âmbito da Estrutura de Projecto para a Reposição
da Legalidade no Litoral. E, em 2008-2009, com as Administrações das
Regiões Hidrográficas (ARH), entretanto constituídas, que detinham um
papel dominante na gestão das bacias dos rios e ribeiras e no litoral onde
estes desaguam. Contudo, a geometria institucional da tutela ainda não
parou de mudar, tendo a sua última e profunda transformação ocorrido
apenas há dois anos, em 2011, com a mudança de governo e de configu-
ração do Ministério do Ambiente, que desactivou tanto as ARH como
o SIARL. A partir desse momento retardou-se este trabalho de conheci-
mento e de gestão mais coordenada, o que parece entregar o problema
do litoral mais ao aleatório das forças em conflito do que à aplicação de
critérios fundamentados e uniformes de decisão.

A situação pode, assim, caracterizar-se hoje pela confluência de três fra-
gilidades extremas: a vulnerabilidade física, costeira e litoral à erosão e ao
clima em mudança; a fragilidade da estrutura administrativa sempre incerta
e instável; e a da população recentemente concentrada no litoral e ansiosa
perante o risco de ver perder os seus bens – seja residência primária, seja
secundária. Dados de um inquérito aplicado em 2011 no âmbito do pro-
jecto CHANGE (ver a nota 1) em três zonas costeiras diferentes do país
(Barra-Vagueira, Costa da Caparica e Quarteira/Vilamoura) revelam que
mais de 60% dos inquiridos consideram o actual risco de erosão na sua
zona costeira grave ou muito grave; e mais de 60% das pessoas com re -
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Litoral e bem comum – uma «charada» física, administrativa e social

sidência permanente ou sazonal já estão mesmo preocupadas ou muito
preocupadas com a desvalorização das propriedades na zona litoral onde
residem ou têm casa, devido aos fenómenos de erosão (mais no Norte
do que no Sul).

Litoral e «bem comum»; «mal comum» 
e cooperação

Muito mais do que o espaço aéreo e até mais do que o subsolo, para
o qual a exploração mineira exigiu sempre licenças de concessão; ou do
que as captações da água que, embora muito tempo livres, são hoje re-
guladas, o espaço litoral – no século XIX claramente definido como bem
público – constituiu-se entretanto como uma autêntica «charada» jurí-
dica, administrativa, política, ética e social. Esta «charada» redesenha-se
agora perante os três factores acima indicados: a) o Estado e as suas res-
ponsabilidades face aos bens públicos e à segurança privada, mas também
as suas limitações económicas e debilidades administrativas; b) as popu-
lações e a sua rivalidade sobre um bem limitado, mas que foi apropriado
muitas vezes de forma abrupta e abusiva como se fosse comum; c) e a
incontrolável dinâmica natural da erosão costeira agravada pelas altera-
ções climáticas. 

A solução desta «charada» litoral vai sempre obrigar a considerar o
problema acima da dualidade público/privado e a ultrapassar a confli-
tualidade interna dos interesses rivais e por vezes opostos. E vai obrigar
também a mobilizar o sentido do Estado e igualmente da responsabili-
dade colectiva de cooperar, bem como de perspectivar todo o problema
no sentido de procurar o valor comum – o «bem comum» – que justifi-
que qualquer opção que se tome. 

Podemos, assim, dizer que o litoral português é hoje um «bem
comum», simultânea e paradoxalmente, em «desaparecimento» e em
«constituição». Em «desaparecimento» físico efectivo de uma parte das
suas faixas. Em «constituição» social, na medida em que se torna um
valor comum das populações que nele se fixaram ou investiram, face a
um Estado que, apesar de ter caucionado essa ocupação, não terá a médio
prazo possibilidade económica de o sustentar. Ou seja, neste processo
de desaparecimento da faixa costeira em si, num contexto de debilidade
e fragilização administrativa, é possível antever que, perante o risco e
ameaça de ruir, o litoral se possa tornar um valor constitutivo e unificador
das próprias comunidades. Visto às avessas, podemos dizer que a própria
sociedade que o habita ou nele investiu terá de encarar colectivamente o
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«mal comum» com que o litoral se defronta e que não poderá ser resol-
vido por via exclusivamente jurídica.

O problema é que o litoral português, ocupado de forma relativamente
recente por migrantes rurais, não tem antecedentes culturais públicos bas-
tantes e suficientemente consistentes para enfrentar colectivamente esta
situação. Apesar de algumas importantes excepções locais e da retórica do
discurso ideológico, o certo é que a população que hoje encara com per-
plexidade e angústia o recuo caprichoso da linha de costa da qual se abei-
rou não construiu ainda uma cultura marítima pública significativa. Não
é, pois, de estranhar a generalizada falta de quadros de interpretação e,
por isso, de resposta e sobretudo de cautelas, relativamente ao território
onde se encontram. No «bem» que generalizadamente procuraram, des-
conheciam o que fosse a sua condição marítima e litoral.

Durante as décadas em que foi sendo ocupado, o litoral não se cons-
tituiu, assim, como «bem comum», nem pelas populações que o ocupa-
ram, nem pela administração fragmentária, errática e incerta que o negli-
genciou e que, apesar da definição precoce do DPM (que teoricamente
dele excluía a ocupação populacional), não conseguiu defender o litoral
do caos das apropriações privadas. Só agora, por força do enigmático
«mal comum» – que é a erosão costeira agravada pelas alterações climá-
ticas e pela crise económica que trava os investimentos públicos nas obras
costeiras de sustentação –, é que parece esboçar-se o início de algo que
será «comum», enquanto problema, a muitas populações litorais de norte
a sul: o problema da subtracção física de território ao país.

Não havendo soluções pontuais locais duradouras e envolvendo o
problema até o curso dos rios com barragens no interior mais profundo,
a questão do desaparecimento do litoral parece estar a exigir um processo
de constituição da costa como «bem comum» por parte dos colectivos
que a perdem. A ser assim, as recentes, dispersas e fragmentadas popula-
ções do litoral poderão porventura encontrar uma via de coerência e coo-
peração conjunta face a um problema novo e agudo; face a um «mal
comum» em torno do qual terão de se organizar. E, quem sabe, desco-
brirão talvez neste processo, ao mesmo tempo, a revelação de um (seu)
«bem comum» – o litoral e as difíceis condições que ele impõe – e o re-
conhecimento da sua própria constituição societal, enquanto comuni-
dades costeiras recentes. E não só das comunidades costeiras directa-
mente afectadas, mas a de um país inteiro que descobre assim um novo
sentido da sua vocação marítima: o da vulnerabilidade do litoral.

Luísa Schmidt
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A reflexão em torno do «bem comum» ganha particular

relevância em momentos de crise e transição. Não só porque o

risco de desestruturação das instituições se associa à incerteza

relativamente ao que elas poderão ser no futuro, mas também

porque os valores que a noção  de «bem comum» evoca são

testados com particular intensidade em momentos de mudança.

Em Portugal, todas estas questões ganham acuidade e encontram

um contexto de debate e de verificação relevante e diversificado,

como se constata pela própria diversidade dos textos publicados

neste livro. Com esta obra os autores pretendem dar um

contributo para este debate, simultaneamente disciplinar e

contextualizado, situando o «bem comum» perante distintas

questões que confrontam actualmente as sociedades contempo -

râneas: a água, o ambiente, a informação, o genoma, o território. 

João Pato, doutorado em Sociologia

(2008) pelo ICS-UL, foi visiting fellow
na Netherlands Environmental

Assessment Agency em 2011.  Em

2002 recebeu o prémio Gulbenkian

de estímulo à investigação com o

projecto «O Valor da Água como

Bem Público». Responsável por

distintos projectos de investigação

para entidades públicas e privadas

desde 2002 sobre sustentabilidade 

e políticas públicas. 

Luísa Schmidt, investigadora

principal no Instituto de Ciências

Sociais da Universidade de Lisboa. 

Faz parte do grupo de fundadores 

do OBSERVA – Observatório de

Ambiente e Sociedade que

actualmente coordena.  Autora de

vários livros e artigos, tem trabalhado

sobre as questões da comunicação,

participação e políticas públicas de

ambiente e, mais recentemente,

sobre os impactos sociais das

alterações climáticas e das políticas

energéticas.

Maria Eduarda Gonçalves,
professora catedrática do ISCTE-IUL.

Investigadora do DINÂMIA-CET,

ISCTE-IUL, tem coordenado e

participado em diversos projectos

apoiados pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia e pela

Comissão Europeia e publicado em

particular nos domínios do direito

europeu, da informação, da regulação

do risco e das relações entre ciência

e direito.

Outros títulos de interesse:

Educação Ambiental
Balanço e perspectivas
para uma agenda mais sustentável
Luísa Schmidt
Joaquim Gil Nave
João Guerra
(organizadores)

Ciência e Cidadania
Homenagem 
a Bento de Jesus Caraça
Luísa Schmidt
João de Pina Cabral
(organizadores)

Queimar a Incerteza
Poder e ambiente no conflito
da co-incineração de resíduos
industriais perigosos
Helena Mateus Jerónimo

Os Portugueses 
e os Novos Riscos
Entre incerteza e controvérsia
Maria Eduarda Gonçalves
(organizadora)

ICS
www.ics.ul.pt/imprensa

ICS

Bem
Comum

Público 
e/ou Privado?

João Pato
Luísa Schmidt

Maria Eduarda Gonçalves
(organizadores)

Apoio:

Autores:
Carla Amado Gomes
Francisco de la Fuente Sanchez
João Bau
João Ferreira de Almeida
João Lavinha
João Miranda
João Valente Cordeiro
José Castro Caldas
José Miguel Júdice

José Tavares
Manuel Mira Godinho
Maria da Glória Garcia
Paula Lobato Faria
Paulo Ferreira Magalhães
Paulo Trigo Pereira
Pedro Barata
Pedro Serra
Renato Lessa

Capa Bem Comum_Layout 1  5/28/13  3:53 PM  Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




