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Minhas Senhoras e meus Senhores, boa tarde.

Começo por agradecer a vossa presença nesta conferência sobre a proteção dos
direitos fundamentais no contexto da União Europeia.

Um agradecimento muito especial ao nosso orador, o Professor Doutor Poiares
Maduro pela sua disponibilidade para estar connosco nesta tarde, falando sobre um
tema tão relevante para as sociedades de hoje, que nos inquieta e interpela quando
olhamos e somos confrontados com o que se passa em algumas partes do mundo.

O nosso orador convidado dispensa apresentações, tendo além do vasto curriculum
académico desempenhado relevantes funções no Governo da República numa das
mais difíceis etapas da nossa história do pós-25 de abril.

No entanto, justifica-se que num breve recorte, assinale aqui e neste momento alguns
traços do seu percurso académico e político.
Miguel Poiares Maduro é Diretor da School of Transnational Governance do Instituto
Universitário Europeu. Foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013
a 2015. É licenciado pela Faculdade de Direito de Lisboa e doutorado pelo Instituto
Universitário Europeu de Florença, onde obteve os prémios para a melhor tese de
Doutoramento e de melhor investigador do Departamento de Direito. Foi Advogado
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Geral no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias até outubro de 2009. Antes
disso foi Professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa com
quem continua a colaborar. Foi Professor Convidado da Yale Law School, do Centro
de Estudos Constitucionais (Madrid), Universidade de Chicago e London School of
Economics. Lecciona igualmente na Universidade Católica e no Colégio da Europa.

Foi Presidente do Comité de Governação da FIFA de maio de 2016 a Abril de 2017.
Agraciado com a Comenda da Ordem de Santiago da Espada, sendo autor de
numerosas publicações. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Gulbenkian de Ciência.

Feita a apresentação do nosso orador, permitam-me uma breve referência aos
contextos desta conferência.

É uma iniciativa que surge no âmbito de uma parceria entre a Assembleia Legislativa
da Região Autónoma da Madeira e a Universidade da Madeira em que estas duas
instituições convergiram na necessidade de, no âmbito das atribuições de cada uma,
estreitarem o seu relacionamento com vista à partilha de competências e recursos no
objetivo de afirmação da identidade regional e da aproximação de ambas à
comunidade que servem.

O Parlamento regional tem, como se sabe, um papel fundamental na implementação
e consolidação da autonomia político-administrativa da Madeira, impondo-se hoje
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sublinhar não só a relevância da sua competência política, legislativa e fiscalizadora
da ação governativa, mas também o seu papel enquanto instituição tributária dos
valores sociais e culturais da nossa Região que lhe cabe preservar, promover e
estimular.

A Universidade da Madeira, enquanto instituição vocacionada para a aquisição e
divulgação do conhecimento, sempre foi reconhecida como uma parceira de
afirmação e desenvolvimento da autonomia regional, cabendo-lhe de igual forma,
desenvolver e concretizar os recursos da Academia regional no patamar do ensino e
investigação de excelência.

Daí que faça todo o sentido a aproximação entre esta Assembleia e a Universidade,
reforçando o intercâmbio e cooperação, contribuindo para que, tanto uma como outra,
promovam o enriquecimento da nossa sociedade.

Foi este objetivo que norteou a assinatura, em 26 de outubro de 2016, do protocolo
de cooperação institucional entre estas entidades.
Isto esclarecido, importa também referir que o tema desta conferência, apresenta
conexões com outra efeméride que está a ser comemorada no nosso País sob o alto
patrocínio do Senhor Presidente da República.

Comemora-se no ano em curso os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, proclamada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e os 40 anos
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da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, adotada pelo
Conselho da Europa em novembro de 1950, adesão que ocorreu em 9 de novembro
de 1978.

O Governo Português criou no ano em curso um grupo interministerial para o efeito,
com o propósito de assinalar a nível nacional, as duas referidas datas históricas,
estimular o debate público sobre este tema e os seus desafios na atualidade.

O objetivo destas comemorações é o de permitir que, por todo o País, este tema dos
direitos humanos seja debatido com a envolvência dos vários órgãos do poder político,
pelas universidades, escolas, tribunais e demais entidades públicas com
responsabilidade na defesa dos direitos humanos.

Esta conferência é, desde modo, uma oportunidade para este Parlamento em parceria
com a Universidade da Madeira, associar-se a estas comemorações.

Os direitos fundamentais são vizinhos próximos dos direitos humanos dado que
ambos competem em dar conteúdo, aliás imprescindível, para o crescimento e
desenvolvimento social e para a proteção da dignidade humana.

Seja-me permitido uma palavra especial ao Senhor Conselheiro Irineu Barreto que,
durante 13 anos desempenhou funções de Juiz no Tribunal Europeu dos Direitos do
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Homem, tem obra publicada sobre esta matéria, além de ter colaborado com as
Nações Unidas nesta área dos direitos humanos.

Contamos com a sua experiência e conhecimento para enriqueceremos esta
conferência.

Minhas Senhoras e Meus Senhores.

Deixo-vos com a intervenção do Professor Doutor Poiares Maduro que muito nos
honra com a sua presença.

Muito obrigado.

