
MUDANÇA OPORTUNA E NECESSÁRIA 

 

A crise pandémica que atravessamos é ocasião para o desenvolvimento de uma nova economia 

mais atenta aos princípios éticos e para uma nova regulamentação da atividade financeira 

especulativa e de riqueza virtual. Se não houver uma reação que faça repensar os objetivos 

obsoletos que continuam a governar o mundo a produção permanecerá ligada, em muitos casos, 

a variáveis económicas que atribuem aos produtos um valor que não corresponde ao seu real 

valor …. A política não deve submeter-se à economia e esta não deve submeter-se aos ditames 

e ao paradigma eficientista da tecnocracia. … precisamos imperiosamente que a política e a 

economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida 

humana.1 

 

Hoje há uma pressão evidente de repor as economias a funcionar reativando o modelo de 

ontem, que se tinha estabelecido e estruturado baseado numa globalização descontrolada e 

oportunamente aproveitada para a concentração impiedosa da riqueza de uns poucos e da 

pobreza e miséria crescente de muitos. Em termos sociais, as desigualdades têm-se agravado 

nas últimas décadas e as crises económicas anteriores foram ultrapassadas por aprofundamento 

dessas desigualdades. 

A atual pandemia é socialmente assimétrica tanto em termos pessoais como das nações. Temos 

consciência que, entre nós, surgiram exemplos significativos de solidariedade, mas também 

ocorreram casos de oportunismo e ganância. Sabemos, igualmente, que mesmo entre nações 

surgiram situações de grande egoísmo. Em termos de balanço social, para além das mortes e 

angústias geradas, sabe-se que os menos protegidos no trabalho e na vida se encontram agora 

a viver momentos dramáticos. 

A hipótese de tentar passar a crise que vivemos sem renovação, na economia, dos valores 

fundamentais que devem presidir ao desenvolvimento social, provocará um agravamento das 

desigualdades, a criação de conflitos e o desrespeito face à necessidade de caminhar para uma 

sociedade sustentável e fraterna. 

Temos consciência, evidenciada numa simples observação das repercussões geradas na crise da 

pandemia que vivemos, que qualquer caminho que se escolha desconsiderando as implicações 

provocadas na vida dos outros e no ambiente, irá conflituar ou mesmo impedir a 

sustentabilidade da casa comum. Claro que, individualmente, deveremos proceder de modo a 

evitar que tal aconteça, mas a opção dominante para o futuro terá de assentar numa mudança 

de paradigma e na criação de políticas económicas que tenham como base o respeito pelo ser 

humano em si e como parte integrante do planeta. Nos dias que correm tornou-se evidente que 

cada um de nós integra esse todo e que é impossível atingir metas para a sustentabilidade, 

pensando ou agindo como se os outros seres vivos e os bens que nos rodeiam fossem meros 

objetos submetidos ao poder arbitrário do ser humano.  

[H.D.] 

 

 
1 Texto adaptado e interpretado a partir do nº 189 da Laudato Si’ – Papa Francisco, 24-5-2015 



 


