
Ordem social
precisa de direitos
e deveres humanos

Colóquio Adriano Moreira diz que estamos em 2019
e não foi feito esforço pelos deveres humanos
Margarida Alvarinhas

A última «e ambiciosa» Decla-

ração Universal dos Direitos do

Homem visou o reconheci-

mento de «direitos iguais e ina-

lienáveis» para todos os povos,
mas esse reconhecimento é

alvo de «violações repetidas»,
afirmou ontem Adriano Mo-
reira que, defendendo a Decla-

ração Universal dos Direitos do

Homem se pôs também ao
lado de uma "Declaração Uni-

versal dos Deveres Humanos"

que, frisou, já foi formulada

pelo InterAction Council em
1997.

«Estamos em 2019 e não foi

desenvolvido qualquer esforço

no sentido de tornar global o

entendimento de que existem

direitos, ou dos Estados, mas
sobretudo dos indivíduos, a

coordenar, procurando um

equilíbrio que lhe imponha li-

mites quando firam severa-
mente direitos de outros seres

humanos», afirmou Adriano

Moreira, presidente do Insti-

tuto de Altos Estudos da Aca-
demia de Ciências de Lisboa,

que ontem foi orador do coló-

quio "Ser cidadão da União Eu-

ropeia", que decorreu na sala

de São Pedro da Biblioteca Ge-

ral da Universidade.

Num discurso em que con-

vidou à reflexão sobre "a nossa

época", Adriano Moreira falou
da paz «violada em toda a

parte», da prioridade do am-
biente «porque é o planeta
Terra que está em causa», dos
movimentos migratórios em
busca de vida digna e futuro e

que, recusados, podem dar lu-

gar à «desordem e recurso à

violência», entre tantos outros

temas, para concluir que os

problemas globais precisam de

«soluções globais com base em

ideias, valores e nomes respei-
tados por todas as culturas e

sociedades». Sobretudo é pre-
ciso deveres humanos com

ética
«Uma melhor ordem social

nacional e internacional não se

consegue só com leis, reco-

mendações e convenções, é

preciso que haja uma ética glo-

bal», defendeu, no encontro

promovido pelo Grupo de In-

vestigação Europeísmo, Atlan-

ticidade e Mundialização e que
contou ainda com a interven-

ção de Vital Moreira, professor
da Faculdade de Direito da

Universidade de Coimbra. 4

Paz violada, ambiente
e migrações recusadas
foram alguns temas
abordados em
"A nossa época"

Adriano Moreira falou sobre "A nossa época"


