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I. Introdução
Em 2017, na altura em que o meu relatório sobre “A Eutanásia na
Holanda” se encontrava finalizado, apresentado na Grécia e publicado em Portugal[1], não havia ainda um novo Governo na Holanda.
Após as eleições de 15 de Março de 2017, revelou-se extremamente difícil conseguir a formação de um governo de coligação e,
em consequência, até se ter conseguido constituir uma coligação
para 2017-2021 levou ainda mais tempo do que o habitual e se
vinha já a verificar desde o fim da Segunda Grande Guerra, cerca
de sete meses. Este acordo recebeu o esperançoso nome “Confiança
no Futuro”.
O novo Governo, o terceiro dirigido pelo Primeiro-Ministro
Rutte (Rutte III), conseguiu, por fim, uma coligação entre os partidos liberais de direita e de esquerda, respectivamente, VVD e D66,
a União Democrática Cristã (CDA) e a União Cristã.
Constata-se que, em quase todas as reuniões de Conselho de
Ministros de governos baseados em coligações, há determinados
temas nos quais é simplesmente impossível obter um compromisso.
É o caso, no governo Rutte III, da amplitude a atribuir à liberdade
individual no âmbito da decisão sobre a própria morte.
No Acordo de Coligação 2017-2020[2], consta o seguinte:
«Quando as opiniões são do âmbito da filosofia da vida, crenças,
persuasão, ideais e consciência, não se pode exigir a renúncia aos
diferentes princípios que se defendem. O Acordo de Coligação
defende um caminho para a gestão das diferenças baseado no
respeito».
O melhor que pode ser feito nas circunstâncias existentes – e trata-se de uma opção geralmente usada na Holanda – é
[1]
A Revista do Ministério Público
publicou, no seu número 152, Outubro-Dezembro 2017, pp. 93-134 um
artigo da mesma autora com o título

“Eutanásia na Holanda – a evolução
da actual regulamentação jurídica, sua
prática e um novo Projecto de Lei-Quadro”.

[2]
Regeerakkoord
10.10.2017, p. 17.
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justamente, quando em situações de impasse, aceitar as diferenças
e adiar decisões, pelo menos temporariamente. É uma maneira bastante fácil, habitualmente eficaz e, sem dúvida, diplomática de agir
no presente. No entanto e para promover mais desenvolvimentos
de uma forma pró-activa, o tempo de paragem, nestas conjunturas,
deve ser utilizado para investigação adicional à existente e discussões abrangentes a nível da sociedade.

II. O Acordo de Coligação 2017-2020
No Acordo de Coligação de 2017, em vigor, em princípio, até à Primavera de 2021, os parceiros de coligação sublinharam que a ciência médica deverá ter a possibilidade de investigar os resultados
obtidos e, de acordo com os mesmos, levar à prática o que for necessário para derrotar a doença, prevenir sofrimento desnecessário
e melhorar a qualidade de vida.
Logo na frase que se segue ao realce destas ideias, dá-se atenção
às importantes restrições colocadas à ciência médica, no âmbito
Rutte III, provenientes de disposições legais e outras normas, com
as consequentes e respectivas dimensões éticas.
No que se refere a dimensões políticas conexionadas com ajustamentos ou modificações a introduzir na lei actual, o Acordo de
Coligação estabelece que o Conselho de Ministros só deverá fazê-los levando em consideração as convicções de todos os partidos
políticos da coligação e ainda se estiverem respondidas de modo
satisfatório as três questões seguintes[3]:
1) Trata-se de necessidades médico-científicas impostas pela investigação e/ou pela prática ou existem outras alternativas com
menor necessidade de alterações de política?
2) Qual a dimensão médica e ética dos ajustamentos ou modifi[3]
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