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Nacionalidade: projecto do Livre
pode ferir princípio da igualdade
Constitucionalistas consideram que a

proposta cria regimes distintos para
quem nasceu em épocas diferentes.
Projecto do Livre vai ser discutido
juntamente com os do BE, PCP e PAN
Legislação
Leonete Botelho
O projecto apresentado pelo Livre

para alterar a lei da nacionalidade
pode conter uma violação ao princí-
pio constitucional da igualdade,
devido à criação de um regime dife-
renciado para os cidadãos nascidos
entre 1981 e 2006. A opinião é de dois

constitucionalistas ouvidos pelo
PÚBLICO, Tiago Duarte e Mariana
Melo Egídio.

Joacine Katar Moreira, autora do
projecto que vai ser discutido junta-
mente com os do BE, PCP e PAN,
defende numa das suas propostas de

alteração às condições de atribuição
da nacionalidade originária que esta

possa ser atribuída aos "indivíduos
nascidos entre 1981 e 2006 no territó-
rio português, filhos de estrangeiros
que declarem que querem ser portu-
gueses".

Para Tiago Duarte, professor de
Direito Constitucional na Universida-
de Católica, e Mariana Melo Egídio,
assistente convidada da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa,
onde tem leccionado a mesma disci-

plina, a questão problemática desta
norma não se coloca na sua retroac-
tividade. "A Constituição apenas esta-
belece a não retroactividade das nor-
mas restritivas de direitos e não das

normas que conferem direitos, como
é aqui o caso", afirma Tiago Duarte,
recordando que aversão de 2015 des-

ta mesma lei já permitia atribuir a
nacionalidade a netos de portugueses
nascidos no estrangeiro, mesmo que
tivessem nascido antes da entrada em

vigor da lei.
"Acontece que nessa Lei orgânica

9/2015 essa aplicação retroactiva esta-

va bem clara no art. 2.° da Lei e isso

agora não está claro neste projecto de

lei", sublinha o constitucionalista. E

isso cria um problema: é que é reco-
nhecida a nacionalidade originária a

quem nasceu em Portugal (ius solf)
entre 1981 e 2006, mas o mesmo regi-
me deixa de fora quem nasceu depois
de 2006 e antes da entrada em vigor
das novas regras.

"Se for assim, pode haver uma
inconstitucionalidade por violação do

princípio da igualdade, por se passar
a discriminar os indivíduos nascidos
em Portugal, filhos de estrangeiros,
antes de 1981 ou após 2006 e até à
entrada em vigor desta alteração
legislativa. Com efeito, esses indiví-
duos não poderiam obter a naciona-
lidade originária nem pela alínea e)
nem pela f), o que não parece ter
qualquer critério", sustenta Tiago
Duarte.

No mesmo sentido, Mariana Melo

Egídio também aponta como negativa
"a falta de justificação para criar um
regime diferenciado para os indiví-
duos nascidos entre 1981 e 2006 no
território português" por manifesta-

ção de vontade. "A aplicação retroac-
tiva da lei, estando a criar um regime
aquisitivo de direitos para uma certa

categoria de pessoas, poderá ser

inconstitucional, não relativamente à

criação deste direito retroactivamen-

te, mas antes pela situação de desi-

gualdade que poderá gerar com outros

indivíduos, também eles filhos de

estrangeiros mas nascidos em período

temporal distinto", defende.
O PÚBLICO perguntou a Joacine

Katar Moreira se queria explicar a
decisão de criar um regime especial
para os nascidos entre 1981 e 2006,
mas a resposta que obteve é que a

deputada única do Livre prefere
aguardar pela discussão do projecto
no Parlamento, e não estar a discuti-
lo na comunicação social.

O projecto do Livre foi admitido
ontem, "a título excepcional", pelo
presidente da Assembleia da Repúbli-
ca para ser debatido juntamente com
os de BE, PCP e PAN em 11 de Dezem-
bro. De acordo como a Lusa, o presi-
dente da Assembleia da Repúbli-
ca promoveu um consenso parla-
mentar nesse sentido, depois de ter
contactado as sete bancadas com
assento na conferência de líderes e

ter obtido obteve a sua concordância

para ultrapassar o impasse gerado na

terça-feira. Isto porque o projecto de
lei do Livre foi entregue nesse
dia, mas fora do prazo informalmen-
te acordado entre os diversos partidos
na legislatura anterior, uma espécie
de "acordo de cavalheiros" à margem
do regimento da Assembleia da Repú-
blica do qual não tinha sido dado
conhecimento a Katar Moreira.

Consagrar o ius soli
Todas as outras propostas apresenta-
das têm uma coisa em comum com a
do Livre: a consagração do ius soli em
detrimento dos condicionalismos hoje
colocados a quem nasce em Portugal.
Mas nenhum outro contém a mesma

questão de regimes diferenciados.
O projecto do Bloco, o primeiro a

ser apresentado, pretende a atribui-

ção da nacionalidade a todas as pes-
soas nascidas em Portugal a partir de

1981, terminando com as exigências
de um dos progenitores ter aqui nas-

cido e aqui ter residência ao tempo do

nascimento da criança. O problema é

resolvido revogando a actual alínea e)
do número um do art. 0 1.° da Lei da
Nacionalidade e propondo na alínea



f) que seja atribuída a nacionalidade
aos "indivíduos nascidos em território

português, filhos de estrangeiros que
não se encontrem ao serviço do res-

pectivo Estado". A formulação desta
alínea é, aliás, igual à do Livre.

Já o PCP prefere manter a exigência
de um dos progenitores residir em
Portugal, "independentemente do
título". "Faz todo o sentido conside-
rar portugueses de origem todos os

indivíduos, filhos de cidadãos não
nacionais, nascidos em Portugal, des-
de que esse nascimento não tenha
sido meramente ocasional numa pas-
sagem por Portugal de pessoas que
nem cá residam nem cá querem resi-

dir, ou que cá tenham vindo com o
único propósito de obtenção da

nacionalidade portuguesa por mera
conveniência, não tendo nem preten-
dendo ter qualquer outra relação com
a comunidade nacional", lê-se no
preâmbulo do projecto.

Por seu lado, o PAN aborda a ques-
tão de modo diferente. Considerando

que a lei em vigor tem já "um dos
modelos mais favoráveis do mundo

para aquisição da nacionalidade", o
PAN centra-se apenas na tentativa de

"correcção de uma injustiça" relativa
aos cidadãos, "nomeadamente afro-

descendentes", nascidos em territó-
rio nacional entre 1974 e antes da
entrada em vigor da lei de 1981 (que
já foi alterada diversas vezes, a última
das quais no ano passado).

Isto porque, em Junho de 1974, um
decreto-lei determinou a perda da
nacionalidade para os indivíduos nas-

cidos ou domiciliados nas ex-colónias,
"sem que se tivesse tido em conta as

suas motivações e ligações efectivas
com Portugal". O PAN propõe apenas
que se atribua a naturalização (e não
nacionalidade originária, que atribui
um leque mais amplo de direitos) a

todas as pessoas nascidas em território

português após o 25 de Abril, ou seja,
estendendo para trás a actual lei.

lbotelho@publico.pt

Sã Fernandes
analisa polémica

O
advogado Ricardo Sá

Fernandes, um dos 11

membros do conselho de
jurisdição (CJ) do Livre,

será o relator responsável pela
emissão de um parecer sobre
as declarações e acusações
trocadas nos últimos dias entre
a direcção do partido e a sua

deputada eleita, Joacine Katar
Moreira. O CJ reuniu-se na

quarta-feira e encarregou a

comissão de ética e de

arbitragem de elaborar um

parecer sobre o desacerto
entre a deputada e o grupo de
contacto do partido nos

próximos oito dias, ou seja, 5
de Dezembro. A decisão de
levar o tema ao CJ foi aprovada
no domingo, em reunião da
assembleia do Livre.

No documento enviado aos
militantes e apoiantes do

partido a que o PÚBLICO teve
acesso, lê-se que a comissão
de ética e de arbitragem
deverá "esclarecer, à luz dos
factos em causa, as dúvidas
existentes quanto à forma de
estabelecer o adequado
relacionamento entre os

órgãos do partido e os seus
eleitos para cargos políticos" e

"propor soluções para os

problemas suscitados". O
documento prevê ainda a

proposta de uma "actuação
disciplinar, se for caso disso"

que poderá ser aplicada à

deputada ou à direcção do

partido. Liliana Borges

Joacine Julgava que a conhecia bem?

Opinião
Helena Pereira

Inexperiência, muita. Falta de
bom-senso, sim. Arrogância,
também. Tudo isso pode ser
discutido a propósito da polémica

que envolve a deputada única do
Livre, Joacine Katar Moreira. Mas
esta polémica levanta ainda outra
discussão importante: as eleições
primárias para a escolha de

deputados são uma prática
virtuosa? O Livre foi o único
partido que escolheu desta forma
os seus candidatos a deputados.
Com grande entusiasmo e

orgulho, o partido dizia "querer
mudar a forma de participação
dos cidadãos na política".

Quem quisesse podia

apresentar-se como candidato,
desde que subscrevesse a carta de

princípios do Livre. Se recebesse o
aval da direcção, passava a constar
na lista sujeita a eleição livre de
membros do partido e

simpatizantes. "Nas legislativas
podemos escolher um partido.
Mas não decidimos quem são os

candidatos a deputados que nos
vão representar. Por vezes, nem os

conhecemos", argumentava o

partido em 2014, quando se

preparava para a sua estreia que



teve lugar nas legislativas de 2015

(e em que não conseguiu eleger
representação). "Pela primeira vez
na história da democracia

portuguesa, as listas de candidatos
a deputados não vão ser escolhidas
e ordenadas por uma direcção
partidária. Vão ser decididas por
si, em eleições primárias abertas,
com a participação de todos."

Em 2019, para o círculo eleitoral
de Lisboa, apresentaram-se 17

candidatos, que tiveram a

oportunidade de debater entre si

(um debate foi transmitido online)
e com os simpatizantes (muito
através das redes sociais). Votaram
211 pessoas, o equivalente a 32,6%
do colégio eleitoral. Essas pessoas,
que votaram por meios

electrónicos, tiveram de ordenar
numa lista os 17 nomes e daí
resultou uma pontuação, em
função de quantas vezes os

candidatos eram colocados em
primeiro, segundo ou terceiro
lugar e por aí fora. Conclusão:

Joacine Katar Moreira teve 798.64
pontos, o segundo melhor
classificado foi Carlos Teixeira,
com 654.20 pontos. Rui Tavares,
que foi através do mesmo método
escolhido para cabeça de lista ao
Parlamento Europeu, teve 2122.22

pontos. Bom, pode parecer
confuso mas é mesmo assim: estes
são os dados disponíveis no site do

partido.
Dito isto, a minha dúvida é: um

processo que arranca com cada
um dos candidatos a fazer

campanha individual não
contribui para estimular uma
diferenciação excessiva pelas suas

características pessoais e de

personalidade? Será que é isso que
explica que Joacine Katar Moreira
fale, como tem falado nos últimos
dias, como se não existisse
nenhuma entidade além dela,
demonstrando desprezo e

desrespeito pelo partido através
do qual foi eleita? (Em Portugal, os

cidadãos só podem concorrer à

Assembleia da República se for
dentro de uma lista de um partido.
Podem apresentar petições e
iniciativas legislativas
directamente à Assembleia mas
não podem apresentar
candidaturas.)



Mas acrescento, sem ironia, que
tudo isto mostra também como,
afinal, os partidos são importantes
e como merecem ser respeitados.
Não é admissível 'a lavagem de

roupa suja' como a que tem sido

exposta publicamente, nem o

desrespeito pelo papel do

jornalismo e do Parlamento como
'uma casa aberta' da democracia.
O Livre, que nasceu em 2014,
parece-me condenado a ter uma
vida efémera, à medida que se

torna cada vez mais anedota. E é

pena.
Mas que há uma grande ironia

nisto tudo, há. Quando era
eurodeputado eleito pelo BE, Rui
Tavares entrou em ruptura com o

partido e passou a independente.
Agora está a provar, como se

costuma dizer, o seu próprio
veneno. E há de certeza muitos
bloquistas a rir.

Jornalista. Escreve à sexta-feira
helena.pereira@publico.pt


