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Queremos uma sociedade mais justa? 

Os cidadãos e o Estado 

Ao debruçar-nos sobre a escolha do tema da Sessão de Estudos deste ano, entendemos que era 
oportuno e importante discutir a questão das desigualdades, da justiça social.  

Como dizíamos no texto de enquadramento do convite, “Ao regressarmos a este tema estamos 
conscientes de um certo cansaço, de alguma impaciência, de bastante des-ilusão, de uma dúvida 
crescente”.  

A nossa sociedade, a portuguesa em particular, continua a ser marcada por profundas e injustas 
desigualdades. Como vem repetindo e relembrava numa entrevista recente o Engº Bruto da Costa, 

combater o conformismo e reduzir desigualdades em Portugal é muito difícil, porque a "própria 
sociedade considera a desigualdade aceitável".  

Daí a pergunta que colocámos em título. A pergunta de que partimos era talvez um pouco mais enfática 
e provocadora: Será que queremos mesmo uma sociedade mais justa? 

Para isso, pensamos ser importante: 

. ter em conta esta realidade, determos o nosso olhar de um modo mais aprofundado, tentando 
compreender a complexidade que a atravessa;  

. clarificar alguns conceitos e interrogar algumas perspetivas que se nos apresentam como senso 

comum, mobilizando os contributos de diversas áreas de saber: o mérito e a meritocracia, diferentes 
formas de legitimação das desigualdades, a inveja dos “perdedores” e a vitória dos “melhores”. 

Não fomos originais: nos últimos tempos demo-nos conta de uma variedade de iniciativas 

semelhantes, dentro e fora do espaço eclesial, o que não deixa de ser animador. 

 

O que nos propomos então neste encontro? 

1. Fazer um ponto de situação da sociedade portuguesa em matéria de justiça social 

2. De forma particular, analisar algumas áreas específicas para perceber como estão a contribuir para 
a reprodução das desigualdades ou para a sua redução.  

3. Tentar explicitar alguns subentendidos e procurar responder a perguntas como estas:  

 Porque temos uma sociedade tão injusta? 

 Porque devemos procurar uma sociedade mais justa? 

 O que estamos dispostos a fazer para termos uma sociedade mais justa? 

 Qual o lugar da ação pessoal, das organizações e do Estado?  

4. Identificar perspetivas, caminhos e campos de intervenção que merecem mais atenção, 
conhecimento e ação.  

 



Para nos desafiar a ir um pouco mais longe, teremos hoje connosco um conjunto de convidados a 

quem desde já agradecemos a disponibilidade e o empenho: 

. A abrir, Carlos Farinha Rodrigues fará Ponto de situação das desigualdades em Portugal, mais 
concretamente sobre os “Efeitos redistributivos do Programa de Ajustamento em Portugal” 

. De seguida, teremos um painel que nos ajudará a aprofundar o nosso olhar sobre três setores onde 
se jogam dimensões importantes da vida de todos nós e dos nossos concidadãos: 

- José Soares - Educação 

- Suzete Gonçalves - Saúde  

- Américo Monteiro - Trabalho e emprego/empresas  

. Já da parte da tarde, contaremos com a ajuda da Professora Manuela Silva e do Dr. Álvaro Laborinho 
Lúcio, que nos interpelarão, respetivamente 

- De uma “economia que mata” a uma economia mais justa  
- Justiça Social e Cidadania - Caminhos para uma Sociedade mais Justa  

. À noite, teremos a projeção e debate sobre o filme “Dois Dias, Uma Noite”, um filme dos irmãos 

Dardenne, indicado a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2014. 

 

BOM TRABALHO! 


