
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Gabinete do Presidente 

 
 

 

1 
 

Sejam bem-vindos a esta terra maravilhosa e hospitaleira, que vos acolhe 

com amizade e alegria, e que, em boa hora, elegeram para realizar o vosso 

Congresso, mas também para aprofundar o vosso conhecimento sobre 

como, todos os dias, pese embora as imensas dificuldades, aqui se 

constrói Portugal no Atlântico. 

 

Agradeço o amável convite da Associação Sindical de Juízes Portugueses 

para proferir algumas palavras sobre a temática deste Congresso, porque 

se trata de matéria que encontra a sua génese no poder legislativo, que, 

aqui, honrosamente, represento, em nome do Parlamento da Madeira, 

baluarte da Democracia e da Autonomia na nossa Região. 

 

Felicito vivamente a escolha da temática da Democracia, dos Direitos 

Humanos e do Desenvolvimento, não só porque estamos a assinalar os 75 

anos da Declaração dos Direitos Humanos, e nos encontramos nas 

vésperas de comemorarmos os 50 anos do 25 de abril, mas também 

porque há sinais claros de que, em algumas paragens deste nosso Mundo, 

as Liberdades e o Estado de Direito estão em risco ou em regressão. 

 

A separação de Poderes é um dos princípios basilares da Democracia, mas 

a relação e o equilíbrio de forças entre esses mesmos Poderes são uma 

condição essencial ao bom funcionamento dos regimes e sistemas 

políticos democráticos e ao respeito pelos Direitos, Liberdades e Garantias 

dos cidadãos. 

 

Ora, aquilo a que se assiste em vários continentes põe em causa esse 

equilíbrio de poderes e ameaça, mesmo, a saúde de muitas Democracias. 
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Há, de novo, em várias sociedades, uma pulsão populista, dominadora, 

autoritária, e mesmo totalitária, que ameaça Direitos civilizacionais 

adquiridos e põe em risco o Estado de Direito, desvirtuando a sua essência 

e alterando esse equilíbrio de poderes e os pesos e contrapesos 

necessários aos regimes democráticos. 

 

As tentativas de politização e de subordinação da Justiça, em vários países 

europeus, a outros poderes; as limitações à aplicação da Lei, bem como as 

ameaças declaradas para uma redução das liberdades de expressão e de 

informação, são dois importantes sinais de que temos de estar atentos à 

defesa dos alicerces dos nossos Estados de Direito e das nossas 

Democracias. 

 

O último Relatório do Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral 

conclui que há uma erosão da Democracia, em todo o mundo, e que 

existem cada vez mais países a afastarem-se do Estado de Direito e a 

caminharem para o autoritarismo. 

 

É verdade que há sinais de esperança nalguns países, como a resistência 

da Ucrânia à invasão russa ou a rebeldia das mulheres do Irão contra a 

ditadura teocrática, mas, globalmente, há claros pontos de retrocesso, já 

que «o número de países que avançam na direção do autoritarismo é o 

dobro dos países que vão na direção da Democracia». 

 

Isto é, um em cada dois regimes democráticos em todo o mundo está em 

declínio e este é o pior resultado da última década, neste mais recente 

Relatório sobre a saúde das Democracias, que é realizado desde há meio 

século. 
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As razões desta erosão são conhecidas: o enfraquecimento das 

instituições, a descredibilização da política e dos políticos; o fosso entre 

eleitos e eleitores; o não reconhecimento dos resultados eleitorais; a 

corrupção e a falta de transparência da governação e a desilusão dos 

jovens com a res publica. 

 

 

O resultado tem sido o crescimento dos extremismos, corporizados em 

partidos populistas e radicais, ou a imersão de movimentos inorgânicos 

que põem em causa a estabilidade dos regimes democráticos, a paz social 

e o funcionamento do Estado de Direito. 

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

O que se passou nos Estados Unidos e no Brasil, democracias que 

considerávamos estabilizadas, assim como o crescimento e a ascensão ao 

poder de partidos radicais na Europa, impensável depois do que se passou 

na Segunda Grande Guerra, devem ser motivo de profunda reflexão, mas 

sobretudo impulsionar a ação por parte de todos os que trabalham para 

as instituições do Estado, mas também por parte dos demais cidadãos. 

 

Neste plano, julgo ser crucial um regresso ao institucionalismo, reforçando 

e dignificando as organizações legislativas, judiciais e executivas, no pleno 

respeito da separação de poderes, mas cooperando institucionalmente. 

 

O confronto entre instituições e protagonistas dos diversos poderes é 

fonte de descredibilização perante as populações. 
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A ética e o respeito pela lei têm de pautar todas ações dos agentes dos 

diversos poderes, combatendo o sentimento de impunidade, ou a sua 

perceção por parte dos cidadãos. 

 

O clima de suspeição que varre as nossas sociedades, alimentado por 

violações do segredo de justiça e acertos de contas entre política e justiça, 

corrói a confiança da sociedade nos seus dirigentes e põe em causa a 

Democracia. 

 

Por outro lado, a subordinação dos poderes económico e financeiro ao 

poder político tem de ser acentuada e reforçada, obviamente sem pôr em 

causa a desejável colaboração para o crescimento e desenvolvimento das 

comunidades. 

 

É nosso dever pugnar para que, de forma harmoniosa, o Bem Comum se 

sobreponha a qualquer interesse particular. 

Como ideal coletivo que é, o Bem Comum, antes de qualquer definição 

que o densifique, há de espelhar a ação dos indivíduos, de cada um, para 

alcançar um benefício maior e transversal à comunidade.  

 

Essa dialética de ação entre a esfera individual e a esfera coletiva não 

prospera sem uma base sólida de Educação e Formação individual da 

Cidadania, não abdicando nunca de o fazer em ambiente de liberdade de 

pensamento e de expressão, fortalecendo, assim, no presente, a 

sociedade do futuro.  

 

O respeito por cada um e a empatia com as diferenças deverão nortear a 

consciência cívica, depositada no contributo individual que realiza o 

próprio e beneficia o conjunto dos demais indivíduos.  
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Essa visão é essencial à Democracia, à Dignidade Humana e ao 

Desenvolvimento. 

 

Enquanto órgãos representativos dos cidadãos, os Parlamentos têm de 

estar mais próximos das populações e os eleitos dos eleitores, reforçando 

os mecanismos de participação dos cidadãos nos processos legislativos, 

para que as pessoas não sintam que a Democracia se reduz ao ritual das 

eleições e que o seu voto só conta de quatro em quatro anos. 

 

Os Tribunais de Contas devem ser vistos como órgãos essenciais a uma 

boa governação e gestão rigorosa dos dinheiros públicos e não encarados 

como obstáculos a decisões executivas e à celeridade na execução das 

políticas públicas. 

 

Precisamos de reforçar os freios e contra freios das nossas Democracias, e, 

neste âmbito, importa recuperar o papel essencial da comunicação social 

de referência, cujo poder e intervenção foram gravemente reduzidos com 

o aparecimento das redes sociais, para que possamos ter uma informação 

verdadeira e imparcial, que ajude a formar cidadãos esclarecidos. 

 

A regulação da informação ou desinformação que circula no ciberespaço e 

nas redes sociais tem de ser feita, sob pena de, em nome das liberdades 

individuais, estarmos a matar a Liberdade e a Democracia. 

 

Não podemos ter sistemas políticos e de justiça com mecanismos e 

instrumentos do século passado a governar e a julgar em sociedades 

altamente tecnológicas e digitalizadas do século XXI. 
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É, por isso, urgente modernizar as nossas instituições, os seus métodos, o 

seu funcionamento e, sobretudo, o modo como estes se relacionam com 

os cidadãos e com a comunidade. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

A questão dos Direitos Humanos, desde o direito mais básico, como o 

direito à Vida, até ao direito a uma existência digna, não pode ser uma 

miragem e ainda menos podemos aceitar os seus retrocessos, seja onde 

for. 

 

O que se passa diariamente no Mediterrâneo, ou mesmo aqui ao lado, nas 

ilhas Canárias, com os refugiados e migrantes irregulares, interpela a 

nossa consciência, desconsidera os nossos valores civilizacionais e só pode 

conduzir rapidamente a uma política comum europeia que tenha como 

princípio fundamental a salvaguarda das vidas daqueles que fogem da 

guerra, da violência e da fome e que veem na Europa um lugar de 

acolhimento e de desenvolvimento económico e social e não um porto de 

exclusão e de morte. 

 

Num momento em que Portugal se prepara para receber um número 

significativo de migrantes, a fim de colmatar a falta de mão de obra em 

vários setores da economia, temos de estar atentos, para que não se 

repitam situações de exploração e escravidão, que aconteceram num 

passado recente, e envergonham o nosso país e a União a que 

pertencemos. 

 

A defesa e a segurança das fronteiras europeias devem ser 

salvaguardadas, mas não podem ser incompatíveis com uma política de 

asilo e emigração inclusiva e respeitadora dos Direitos Humanos. 
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A não ser assim, teremos de perguntar-nos que Europa estamos a 

construir. 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Estas são apenas algumas modestas reflexões que tive a ousadia de trazer 

a este vosso Congresso, não apenas como resultado da minha vivência de 

jornalista e político, mas também como cidadão que, tal como os demais, 

entende que a Democracia corre sérios riscos e precisa rapidamente de 

superá-los, sob pena de ser atingida pelos infortúnios do autoritarismo e 

do totalitarismo. 

 

Será porventura, esta, uma visão pessimista do estado das nossas 

Democracias, mas foi alicerçada no Relatório que anteriormente referi, ou 

seja, na realidade que vivemos.  

 

Há que aprender com a História e fortalecer, no presente, a sociedade do 

futuro. O nosso legado para as próximas gerações. 

 

Até há pouco tempo, e depois do que se passou há oitenta anos, no 

segundo conflito mundial, ninguém previa ou sequer imaginava uma 

guerra no coração da Europa, mas a verdade é que ela decorre todos os 

dias, perante o nosso olhar estupefacto e a nossa firme indignação. 
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Estou certo de que deste vosso Congresso sairão ideias e propostas 

tendentes a melhorar o nosso Estado de Direito; a reforçar os Direitos, 

Liberdades e Garantias, mas também os Deveres dos Cidadãos; a 

assegurar o pleno respeito pelos Direitos Humanos e a contribuir para que 

se inverta a tendência da atualidade, a de substituir Democracias por 

ditaduras. 

 

Tenho Dito! 

 

Votos de bom trabalho. 

 

 

 

Funchal, 17 de março de 2023 

 

José Manuel Rodrigues 

 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira 

 
 

 

 


