
ESFORÇOS 
SEM PARALELO 

ridade que supera muitos outros dos 
seus objetivos. 

Mas salienta também esse docu-
mento, na linha desse princípio da 
subsidiariedade: «… convirá não cair 
na ilusão de que do Estado se pode 
esperar a superação da crise, sem o 
contributo da iniciativa e criatividade 
da sociedade civil, quer no plano dos 
apoios sociais, quer do relançamen-
to da economia. Seria uma forma 
de desresponsabilização da socieda-
de civil esperar passivamente pela 
intervenção do Estado em todos os 
domínios.»

Quanto aos apoios sociais imedia-
tos, afirma ainda esse documento que 
é exigido um esforço acrescido da 
sociedade civil que não tem paralelo 
na nossa história recente.

Vem-me à mente, a este propósito, 
uma iniciativa que surgiu na minha 
paróquia e que se está a estender a 
outras paróquias vizinhas: várias pes-
soas (são já mais de duas centenas) 
confecionam regularmente refeições 
para distribuir por famílias que delas 
necessitam e que são selecionadas pela 
junta de freguesia, com salvaguarda 
da privacidade destas. Tenho acompa-
nhado a iniciativa e é comovente ver 
como cada cozinheira/o confeciona 
tais refeições com o mesmo esmero 

Cada vez se evidencia mais como 
a crise económica devida à 
pandemia da Covid-19 não 

atinge todos por igual. Uma expli-
cação para que os impostos sobre os 
rendimentos do trabalho não tenham 
caído como seria de esperar será a de 
que as quebras desses rendimentos 
atingiram sobretudo os mais pobres, 
os que não pagam impostos ou que 
pagam menos. E entre estes conta-se 
quem não pode recorrer ao teletra-
balho. A pandemia agravou desigual-
dades já existentes e originou novas 
desigualdades.

Diante desta situação, parece-me 
de salientar, por um lado, o que 
afirmaram os bispos portugueses na 
sua reflexão intitulada Recomeçar 
e Reconstruir, sobre a sociedade 
a reconstruir depois desta pande-
mia. Salienta tal documento que a 
amplitude da crise originada pela 
pandemia tem feito redescobrir a 
importância do papel do Estado, algo 
que condiz com a doutrina social da 
Igreja, se for também observado o 
princípio da subsidiariedade (isto é, 
que a iniciativa do Estado não absor-
va, mas complete, supletivamente, as 
iniciativas da sociedade civil). Cabe, 
pois, ao Estado fazer do combate à 
pobreza e à desigualdade uma prio-
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e a mesma qualidade com que o faz 
para a sua própria família.

Não se prevê que estas carências 
diminuam nos tempos mais próximos. 
Mas é óbvio que não podemos aceitar 
que esta situação se prolongue inde-
finidamente.

É que, como afirma o Papa 
Francisco na encíclica Fratelli Tutti, 
ajudas como esta ou subsídios esta-
tais devem ser sempre «um remédio 
provisório para enfrentar emergên-
cias». Porque o objetivo é conseguir 
uma vida digna através do trabalho, 
pois o «trabalho é uma dimensão 
essencial da vida social, porque não 
é só um modo de ganhar o pão, mas 
também um meio para o crescimen-
to pessoal, para estabelecer relações 
sadias, expressar-se a si próprio, par-
tilhar dons, sentir-se corresponsável 
do mundo e, finalmente, viver como 
povo» (n. 162).

É este objetivo, de combate à 
pobreza e à desigualdade através da 
manutenção e criação de empregos, 
que, nesta fase de pós-pandemia, 
deverá mobilizar a todos, Estado e 
sociedade civil, trabalhadores e 
empresários, num esforço acrescido 
de unidade e conjugação de esforços 
que, também ele, deverá ser sem 
paralelo na história recente. •

Pedro Vaz Patto
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