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A GLOBALIZAÇÃO, OS DIREITOS HUMANOS E A SOBERANIA DOS ESTADOS 
 
 

A globalização está na ordem do dia e os seus efeitos nas economias nacionais e 
internacionais não passam despercebidos. 
 
A cada passo assistimos a fenómenos de grandes concentrações empresariais, à escala 
mundial, quer sejam financeiras, seguradoras, petrolíferas, construção e obras públicas e 
muitos outros sectores de actividade económica. 
 
Estas mega operações de concentração económica, vulgarmente atingidas por meio de 
fusões e aquisições, são efeitos da globalização para conseguir dimensão e hegemonia 
através da liquidação da concorrência até atingirem uma posição ainda mais dominante e 
consolidarem, de forma inegável e inequívoca, o primado do poder económico sobre o poder 
político. 
 
A política, como a entendeu Platão, corre o risco de já não constituir o bom governo da 
cidade e as funções de Estado de Direito e do Estado Social são muitas vezes trituradas 
pelo poder económico absoluto. 
 
A perda de autonomia e de poder político em favor do económico comporta novas e veladas 
formas de absolutismo discricionário sem regras e sem possibilidade de hetero-control. 
 
A posição dominante, num espaço completamente aberto e vulnerável, limita e sufoca a 
concorrência e subjuga a colectividade à tirania do mercado sem limites e tutela eficaz. 
 
Este fenómeno concentracionista, seja ele patente ou velado, manifesta-se de forma directa 
ou indirecta, constitui uma ameaça e subalterniza as soberanias dos Estados cada vez com 
menos expressão ou, para se ser mais rigoroso, cada vez com menos eficácia. 
 
A acção política dos governos, umas vezes por servilismo, outras por incompetência e, 
também algumas vezes por impossibilidade, é incapaz de se opor, travar ou simplesmente 
condicionar tais fenómenos. 
 
O mercado não regulado impôs a sociedade de consumo e esta nutriu e fecundou o 
mercado, conseguindo resultados exponenciais e impondo às famílias as novas e 
sofisticadas tiranias dos cartões de crédito, de mil e um paraísos consumistas e de 
facilidades de comprar hoje para pagar depois. 
 
O mercado, controlado pelas grandes concentrações empresariais sem rosto e sem 
fronteiras, e o capital financeiro especulativo, pontificam e imperam na justa medida em que 
o Estado perdeu a sua eficácia e autoridade. 
A livre circulação não regulada à escala global criou um monstro invencível e, aos poucos, 
foi corroendo os fundamentos do Estado Social e Soberano de Direito. 
 
É certo que o fenómeno da globalização foi sempre existindo, embora em diferente escala, 
ao longo da História. 
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As vocações hegemónicas dos grandes impérios, o domínio dos mares e a tentativa de 
controlo das rotas comerciais são disso exemplos. 
 
E, já em plena revolução industrial, as descobertas da máquina a vapor, do caminho-de-
ferro, da aviação comercial e outras permitiram uma maior aproximação entre os povos e 
facilitou as trocas e o mercado. 
 
Todavia, tais tentativas hegemónicas e de controlo dos mercados eram auto limitadas, 
subjectivamente, pelas ineficiências dos agentes económicos e, objectivamente, pelo poder 
soberano dos Estados que se impunham como agentes de pleno direito nas economias de 
relação internacional e intercontinental. 
 
Hoje, porém, as tecnologias de informação e o triunfo do software transformaram a Terra 
numa superfície completamente plana.  
 
E, sem barreiras, os gigantes económicos e o grande capital financeiro deslocam-se e 
deslocalizam-se à mercê de factores de produção mais baratos ainda que à custa do 
esvaziamento de valores fundamentais do bem-estar social, e do trabalho como meio de 
dignificação do Homem. 
 
Há, por isso, que encontrar novas formas de repensar e organizar o Estado e os novos 
meios de tutela das relações internacionais, centrando-se na compatibilização entre os 
particularismos pessoais e os valores universais, trazendo o Homem para o eixo da decisão 
enquanto centro de valores dotados de superabundância de sentido, intercruzando os 
aspectos culturais e educacionais da paz, do bem-estar e do desenvolvimento. 
 
A globalização e a concentração empresarial à escala mundial não são, a nosso ver, 
incompatíveis com os valores sociais, se os Estados conseguiram recuperar os princípios 
fundamentais da sua soberania impondo regras e valores de ética. Em suma deve ser 
protegido o capital mas impondo-lhe também os deveres de defender o Homem enquanto 
valor social fundamental. 
 
É necessário harmonizar a globalização com os valores culturais universais ou seja, os da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
 
Se assim não for, avizinham-se dias apocalípticos dos quais o terrorismo à escala universal 
constitui um sério e perigoso aviso. 
 
É urgente, por isso, repensar tudo porque, nada interessa o domínio do mercado se 
caminhamos para a destruição maciça dos valores que enformam a cidadania universal. 
 
Os Estados não poderão abdicar da sua posição reguladora dentro dos princípios da 
Justiça, Equidade e Proporcionalidade, dando a César o que é de César. 
 
Nestes princípios e valores haverá lugar para todos mas sem esquecer que são as 
pequenas e médias organizações, assim como as classes médias que podem fazer a 
diferença no desenvolvimento de qualquer País. 
 
 


