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ENCERRAR GUANTÁNAMO 
 
 O ministro da Justiça norte-americano, Eric Holder, afirmou quarta-feira que encerrar a 
prisão de Guantánamo, em Cuba, e decidir o destino de cada um dos prisioneiros foi 
“indiscutivelmente a tarefa mais difícil” das suas funções. 
 Num discurso pronunciado quarta-feira na academia militar de West Point, Eric Holder 
explicou que há “prisioneiros a propósito dos quais se pode concluir que não colocam ameaças 
aos Estados Unidos e que podem ser libertados ou transferidos para outros países”. “Outros 
serão presentes a um tribunal federal”, prosseguiu o ministro, antes de indicar que existe “uma 
terceira categoria de prisioneiros que coloca um problema muito mais árduo”. “Se um 
prisioneiro for demasiado perigoso para ser libertado e existirem obstáculos insuperáveis para a 
sua apresentação frente a um tribunal federal, o que devemos fazer?”, acrescentou ainda o 
ministro da Justiça.  
 Holder recordou que vários peritos, “entre os cérebros mais brilhantes do país, estão a 
trabalhar para responder a estas questões”. “Embora não se saibam ainda as respostas, prometo 
que a solução escolhida será baseada na nossa Constituição, nas leis do Congresso, e de acordo 
com as leis internacionais da guerra e a regra de direito”, concluiu. 
 O presidente norte-americano Barack Obama assinou em Janeiro um decreto que 
estipula que Guantánamo será fechado num prazo de um ano. Cerca de 240 pessoas estão ainda 
detidas na base norte-americana à Cuba. 

 
 
 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique qual a posição do ministro da Justiça norte-americano em relação aos presos 
de Guatánamo. (2 puntos) 
 
2. Em que se baseará a solução dos presos segundo o ministro? (2 puntos) 
 
3. Considera justificável a existência da prisão de Guantánamo? Justifique a resposta. (2 
puntos) 
 
4. Qual considera que deve ser o posicionamento da comunidade internacional em 
relação a Guantánamo? (2 puntos) 
 
5. Reflita sobre o problema dos direitos humanos nas democracias actuais. (2 puntos)  
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LEI DO TABACO 
 

No primeiro ano de vigência da lei do tabaco, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 
2008, foram aplicadas apenas 10 multas, embora tivessem sido levantados 678 processos contra 
prevaricadores. Há já quem peça a revisão da lei.  

Os números foram ontem avançados por uma jurista da Direcção Geral de Saúde 
(DGS), durante o I Congresso de Saúde Pública, que hoje termina na Fundação Gulbenkian, 
em Lisboa. Nina de Sousa Santos considerou “ridículo” que, dos 272 processos enviados pela 
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) à Comissão de Aplicação de Coimas 
em Matéria Económica e de Publicidade tivessem sido apenas multadas 10 entidades. 

Este foi o número de multas comunicado à DGS por parte daquele organismo 
dependente do Ministério da Economia em relação ao primeiro ano de vigência da lei embora, 
segundo a mesma fonte, tenham sido remetidos à ASAE (entidade a quem compete fiscalizar o 
cumprimento da lei) 505 queixas de infracções e levantadas pelos próprios inspectores 173 
processos. 

Embora considere que a lei 37/2007 é “um avanço enorme para a saúde pública”, a 
jurista defende uma alteração “precisa e cirúrgica” para que seja dotada de “mais objectividade 
e transparência”. Nina de Sousa Santos considera que o grande número de excepções previstas 
em relação aos locais onde é permitido fumar e as especificações técnicas dos equipamentos 
que devem ser instalados para a extracção de fumo suscitam “dúvidas de interpretação” e 
podem estar a pôr em causa a “eficácia da lei”. 

 
 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 
 
1. Concorda com o controlo de espaços onde é permitido fumar? Justifique a resposta. 

(2 puntos) 
 
2. Considera que a União Europeia deve concertar uma política comum de controlo do 
tabaco? Justifique a resposta. (2 puntos) 
 
3. Exponha a sua opinião sobre a eficácia das campanhas anti-tabaco. (2 puntos) 
 
4. Quais são, do seu ponto de vista, os aspectos mais nocivos do consumo de tabaco? (2 
puntos) 
 
5. Que outros âmbitos de saúde pública considera prioritários? Justifique a resposta. (2 
puntos) 
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