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Pelo falecimento de Tom Regan

Faleceu no passado dia 17 de Fevereiro o Filósofo e Professor Universitário Tom Regan.

Durante os mais de 30 anos de percurso académico e profissional, este Professor 

Emérito da North Carolina State University dedicou-se com tenacidade e perseverança

ao estudo da Ética Ambiental, da Bioética e da Filosofia aplicada aos Direitos dos 

Animais, tendo escrito aquela que é considerada uma das maior obras sobre esta 

matéria: o livro The Case for Animal Rights, que mereceu inclusivamente uma nomeação 

para o Prémio Pulitzer e para o National Book Award nos Estados Unidos da América, 

confirmando-o como um líder intelectual nesta área do conhecimento. A sua morte 

constituiu, por isso, uma grande perda para a comunidade científica e para a alteração

da consciência coletiva que se está a operar em todo o mundo. 

Dizia já Tom Regan na década de 1980 que “ser gentil com os animais não é suficiente. 

Evitar a crueldade não é suficiente. Alojar animais em jaulas maiores e mais confortáveis 

não é suficiente (...). A verdade dos Direitos dos Animais requer jaulas vazias, não jaulas

maiores”. Regan defendia ainda que a ética ambiental deve partir da premissa de que 

os objectos naturais não-conscientes podem ter valor no seu próprio direito, 

independentemente dos interesses humanos. Estas são, sem dúvida, duas máximas que 

guiam o dia a dia do activismo político e social pela protecção da natureza e de todas as 

formas de vida um pouco por todo o mundo.



O trabalho de Tom Regan continuará a marcar e a guiar gerações vindouras, 

constituindo-se como um exemplo para todos aqueles que acreditam na importância da 

ciência e do trabalho sério e rigoroso desenvolvido em prol da Natureza e daqueles que 

connosco partilham o Planeta. Continua, por isso, a ser nosso dever seguir o seu legado

no mínimo contributo que possamos oferecer.

A Assembleia da República, reunida em sessão plenária em 24 de Fevereiro de 2017, 

expressa o seu mais profundo pesar por este triste acontecimento e presta homenagem 

a Tom Regan, expressando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a toda 

a comunidade científica.
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