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A negociação das novas perspetivas finan-
ceiras para os próximos sete anos (2014-
20) espelha a atual encruzilhada da União 
Europeia. Esperariam alguns que a gravís-
sima crise da Zona Euro suscitasse uma 
reflexão séria sobre o papel a desempe-
nhar pelo Orçamento Europeu (incluindo 
a sua dimensão), de modo a compensar os 
impactos mais perversos da moeda única; 
não só tal debate tem sido politicamente 
inviabilizado como, pelo contrário, os paí-
ses dominantes aproveitam a fragilização 
negocial dos periféricos para impor ao 

Conselho esmagamentos adicionais num 
orçamento comum que não representa 
mais do que 1% da riqueza coletiva.
Mas as iniciativas políticas em matéria 
orçamental não se ficam por aqui. Ao 
lado da negociação dos montantes, vai-se 
consolidando um outro consenso entre 
Conselho e Comissão: um processo expe-
dito para que os fundos estruturais sejam 
suspensos ou cortados aos países que 
não cumpram os seus compromissos em 
matéria de finanças públicas. Sob a termi-
nologia tecnocrática da “condicionalidade 
macroeconómica”, este novo princípio vai 
sendo aceite sem grande visibilidade nem 

debate político, deixando o Parlamen-
to Europeu cada dia mais isolado na sua 
rejeição.
Esta sanção adicional era necessária? A 
resposta é não e por diversas razões: as 
sanções por incumprimento do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento já são sufi-
cientemente violentas (podem chegar a 
1% do PIB); os fundos estruturais são, 
para alguns países “sob programa”, a úni-
ca fonte de investimento; é injusto e pro-
vavelmente ilegal estabelecer um regime 
sancionatório específico só para os mais 
frágeis; os critérios de aplicação são ab-
solutamente vagos; etc. etc. etc.

Seguiram perguntas para a Comissão so-
bre o tema, as quais ainda aguardam res-
posta; mas a sanha do castigo na política 
europeia parece estar longe do fim…

Luís Paulo Alves
 
Entrámos na fase decisiva do debate do 
novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 
da União Europeia (UE) para 2014-2020 
que definirá o financiamento das princi-
pais políticas europeias.
A proposta apresentada pela Comissão 
Europeia congela o novo QFP, em termos 
reais, no montante de 1047 milhares 
de milhões de euros, cerca de 1,09% do 
RNB da UE. O Conselho Europeu reúne a 
23 e 24 de novembro para produzir a sua 
posição. Um grupo de países, denomina-
dos “Better Spending”, manifesta inten-
ção de só viabilizar um orçamento que 
apresente cortes que poderão ir até aos 
200 mil milhões de euros. O Parlamento 
Europeu (PE) propôs um aumento ainda 
que moderado e continua a defender a 
importância estratégica deste documen-
to, face aos desafios e aos objetivos com 
que a União se confronta, quer no domí-
nio interno, quer no domínio da sua con-
tínua perda de competitividade externa. 
Por isso mesmo apresentou-se na última 
sessão plenária mais uma Proposta de 
Resolução que rejeita veementemente 
as propostas da presidência do Conse-
lho. Convém não esquecer que para a 
sua aprovação o QFP precisa do apoio 
unânime dos Estados Membros e do voto 
favorável do Parlamento, o que não se 

afigura, portanto, uma tarefa nada fácil.
Para já, o Presidente do Conselho, Van 
Rompuy, tem em cima da mesa uma 
proposta de corte de cerca de 75 mil mi-
lhões à proposta da Comissão, totalmen-
te inaceitável, não só pela sua dimensão, 
mas por proceder a um incrível ataque à 
Politica de Coesão e à Politica Agrícola, 
enquanto protege as posições orçamen-
tais do Reino Unido (rebat inglês), da Ale-
manha e da Holanda (aumento da lump 
sum). Incrivelmente, propõe cortar 29,5 
mil milhões na rubrica 1b) - Coesão Eco-

nómica, Social e Territorial, que financia 
a Politica de Coesão, com uma redução 
de 15% relativamente ao período de pro-
gramação atual e cortar 22 mil milhões 
de euros na rubrica 2 - Crescimento Sus-
tentável/Recursos Naturais, sendo 13,2 
mil milhões cortados nas rubricas da 
agricultura destinadas aos pagamentos 
diretos e às medidas de mercado, o que 
representa um corte de 17,43%  relativa-
mente ao atual período de programação.  
Sem dinheiro a reforma da PAC não se 
faz. Esta tem que ser a posição clara do 
Parlamento Europeu. Não se pode pedir 
mais ecologização, mais liberalização 
e mais concorrência internacional aos 
agricultores e retribuir-lhes com cortes 
violentos no financiamento da Politica 
Agrícola Comum. 
Sem dinheiro não é possível o aumento 
essencial da convergência interna dos 
nossos Estados Membros e das nossas 
Regiões. É irresponsável acentuar ainda 
mais as divergências internas na União, 
criando uma Europa rica ao centro e po-
bre na periferia. É absolutamente inacei-
tável quando o Presidente do Conselho 
o faz, cortando mais ainda no dinheiro 
para os Estados Membros e as Regiões 
mais desfavorecidas, enquanto aumen-
ta a lump sum para a Alemanha e a Ho-
landa e nada faz sobre o rebat do Reino 
Unido. Baixa para as regiões menos de-

senvolvidas, os orçamentos, as taxas de 
financiamento e de pre-financiamento, 
impõe-lhes penalizações aos fundos es-
truturais, sem critérios, acumulando-as 
com as que já lhes são impostas pelo 
Pacto de Estabilidade e Crescimento, em 
caso de falha dos objetivos macroeconó-
micos dos Estados Membros. Tira aos po-
bres para comprar a aprovação dos ricos, 
numa miserável lógica contabilística, que 
se tornou a discussão do próximo orça-
mento da União para 2014-2020. 
Não se discutem prioridades politicas, 
não se olham aos objetivos traçados e 
reiterados pelos próprios Estados Mem-
bros no Conselho Europeu de 28 e 29 de 
junho de 2012, no compromisso com a 
Estratégia que traçaram para o cresci-
mento da União, a Estratégia 2020, mais 
emprego, mais inovação e desenvolvi-
mento, menos pobreza, melhor ambiente 
e energia. Todas as rubricas orçamen-
tais sofreram cortes que a manterem-
-se comprometem irremediavelmente o 
futuro da União e mergulharão todos os 
Estados Membros que agora lutam con-
tra a crise e a recessão instaladas, numa 
profunda e prolongada crise. A luta pelo 
projeto Europeu nunca foi tão importante 
e o futuro de Portugal e das suas Regiões 
nunca dependeu tanto do seu resultado. 
O País dificilmente suportará um fracas-
so nesta matéria.

Perspetivas Financeiras 
2014-2020: 

detalhes fundamentais

Orçamento da UE: 
É a hora de decidir pelo futuro

 



Vital Moreira
 
1. As eleições dos deputados ao Parlamen-

to Europeu - realizadas todos os cinco 
anos desde 1979 - têm padecido do enor-
me “handicap” de não serem disputadas 
na base da agenda política europeia mas 
sim centradas nas questões políticas na-
cionais do momento. Nessas condições, 
as eleições europeias são tudo menos... 
europeias! Sucedeu, porém, que, trans-
formadas em eleições nacionais secun-
dárias, as eleições europeias não alcan-
çam também nenhuma relevância na 
esfera política nacional. Não admira, por 
isto, que, verificada essa irrelevância, 
a participação eleitoral tenha caído de 
63% em 1979 para 43% em 2009, o que 
é politicamente muito preocupante, co-
locando em risco a própria legitimidade 
eleitoral do Parlamento Europeu. Como 
“europeizar” as eleições para o Parla-
mento Europeu?       

2.  Importa antes de mais perceber as ra-
ízes da “nacionalização” das eleições 
europeias. 

 Os cidadãos não se sentem mobilizados 
nas eleições europeias antes de mais 
porque não veem nenhuma relação di-
reta entre elas e a escolha do governo e 

das opções de governo ao nível da União.
 Nas eleições parlamentares nacionais, 

os cidadãos sabem que juntamente 
com o Parlamento escolhem o partido 
e o primeiro-ministro que vai governar e 
também as políticas por eles defendidas.

 Nas eleições europeias nada disso se 
passa. Nas eleições europeias até ago-
ra não estava em jogo a escolha da Co-
missão Europeia nem do seu Presidente 
nem muito menos as políticas europeias. 
Isso pode e deve ser mudado.

 O Tratado de Lisboa, que entretanto 
entrou em vigor, diz agora claramente 
que o Presidente da Comissão é esco-
lhido “tendo em conta os resultados 
eleitorais” (TUE, art. 17(7)), que é uma 
fórmula semelhante à da CRP quanto à 
escolha do PM pelo PR. Nada impede, e 
tudo aconselha, que o mesmo se passe 
ao nível da UE, como base de uma verda-
deira democracia parlamentar.

3. Para isso é antes de mais necessário que 
os partidos políticos europeus - pelo me-
nos os maiores   (PPE, Socialistas e Li-
berais) - apresentem às eleições os seus 
candidatos a presidente da Comissão, 
que devem ser eles próprios candidatos 
ao PE, e que os seus partidos-membros 
a nível nacional os assumam também 

como seus candidatos.
 Segundo, é necessário um “gentlemen’s 

agreement” entre os referidos partidos 
europeus, também vinculativo dos res-
petivos partidos nacionais, no sentido de 
se comprometerem reciprocamente:

 a) A escolherem no Conselho e a votarem 
no Parlamento o candidato do partido ou 
da coligação que tenha ganho as eleições:

 b) A darem ao Presidente da Comissão 
eleito maior margem de manobra na 
escolha dos comissários nacionais, per-
mitindo-lhe formar uma equipa politica-
mente coesa.

4. Com este compromisso interpartidário - 
que é perfeitamente compatível com os 

Tratados -  conseguir-se-iam duas coi-
sas preciosas:

 a) O Presidente da Comissão Europeia 
passaria a ser tão “diretamente” eleito 
como o são os primeiros-ministros a ní-
vel nacional;

 b) Com esta “eleição” do Presidente da 
Comissão, as eleições europeias passa-
riam a “eleger” também as suas opções 
políticas para a União.

Com este mecanismo as eleições euro-
peias passariam a ser efetivamente “eu-
ropeias,” não só porque travadas na base 
de agendas políticas europeias mas tam-
bém por passarem a ser decisivas para a 
escolha do “governo” europeu.  

Capoulas Santos
 
O anterior orçamento agrícola foi dese-
nhado para responder às necessidades de 
quinze “velhos” Estados-membros e ao 
phasing-in dos “novos” doze até 2013 - 
com a exceção da Bulgária e da Roménia, 
em que a integração completa nas ajudas 
da Política Agrícola Comum (PAC) aconte-
cerá em 2016. A partir de 2014 a Croácia 
juntar-se-á ao grupo, com as respectivas 
consequências orçamentais. 
Era, e é, um dado adquirido que a antiga 
arquitetura da PAC teria de mudar radi-
calmente. Sobretudo tendo em conta que 
a repartição entre Estados-membros das 
ajudas, ou seja os envelopes nacionais das 
ajudas para cada Estado-membro, repre-
sentam um montante cristalizado num 
valor calculado em função do critério his-
tórico de produção, sem qualquer corres-
pondência com a realidade atual. Este foi 
o resultado da necessidade - dados os efei-
tos perversos de sobreprodução, o impacto 
ambiental e os constrangimentos no con-
texto da Organização Mundial de Comércio 
- de transitar de um modelo de PAC que 
atribuía ajudas em função das quantidades 
produzidas - as ajudas ligadas - para um 
modelo parcial ou totalmente desligado da 
produção, mas que opera com montantes 
globais de ajudas determinados em função 
de um critério que já não é aplicado. 
O atual contexto mundial, a necessidade 
de sanear a velha PAC, de corresponder 
a exigências que têm a ver com a prote-

ção ambiental, a produção de qualidade 
e sobretudo a noção de que a viabilidade 
do mundo rural - e o que tal acarreta em 
termos de benefícios ambientais, sociais e 
económicos - depende da agricultura, obri-
ga a uma profunda alteração de critérios 
para o cálculo das ajudas aos agricultores. 
E isto representaria um impacto profundo 
na distribuição dos envelopes nacionais 
das ajudas entre Estados-membros. Por 
outro lado, vivemos um contexto histórico 
excepcional, caracterizado por uma grande 
instabilidade dos mercados, grande volati-
lidade dos preços, concorrência acrescida 
e muitas vezes desleal e onde se sentem 
com cada vez maior visibilidade os efei-

tos das alterações climáticas. A atividade 
agrícola, na sua excepcionalidade entre as 
outras atividades económicas, justifica por 
tudo isto a necessidade de apoio. 
As propostas legislativas da Comissão 
(CE) procuraram responder aos desejos 
dos novos tempos, ainda que as contra-
partidas financeiras tenham sido decep-
cionantes, quer quanto aos montantes, 
quer quanto às regras de repartição entre 
Estados-membros. A proposta orçamental 
da CE reduz em termos reais em mais de 
10% o orçamento agrícola e a redistribui-
ção entre países é extremamente tímida 
- fruto da dependência do modelo anterior 
descrito acima. O Parlamento Europeu, 

num esforço de realismo político, tem 
trabalhado neste pressuposto, ainda que 
se tenha pronunciado várias vezes a favor 
da manutenção de um orçamento agrícola 
próximo dos valores atuais. A proposta que 
agora está em cima da mesa e apresen-
tada por Van Rompuy é inaceitável e pôs 
em estado de sítio o mundo agrícola e os 
deputados europeus da Comissão de Agri-
cultura. Menos 25 500 milhões de euros do 
que o proposto pela CE, equivalente a um 
corte suplementar de cerca de 7% é, como 
tive oportunidade de manifestar perante a 
CE e o a presidência cipriota do Conselho, 
pouco sério e até mesmo provocador para 
o Parlamento Europeu e para os cidadãos 
que aqui representamos. Esta proposta 
é totalmente inaceitável e constitui uma 
séria ameaça para o novo conceito de agri-
cultura “verde” que se pretende instituir na 
Europa. Espero vivamente que esta posição 
não seja confirmada na Cimeira Europeia a 
ter lugar esta semana e que seja possível 
mobilizar contra ela a maioria do Parla-
mento Europeu. 
Num momento em que o projeto europeu 
dá sinais de fadiga, ao derrubar desta for-
ma a sua política mais comum e mais em-
blemática, num momento em que o apoio 
à agricultura mais se justifica, o Conselho 
está a dar um péssimo sinal à sociedade 
vulnerabilizando ainda mais a Europa e 
desprezando o projeto de paz e prosperi-
dade concebido pelos seus pensadores e as 
gerações, como a minha, que nele acredita-
ram e a acreditam. 
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A PAC no meio da tormenta orçamental
 

“Europeizar” as 
eleições europeias 
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O Estado Social revisitado
 
António Correia de Campos
 
À volta do tema Estado Social têm gravita-
do algumas ideias falsas e poucas soluções 
práticas. Limitando esta análise à saúde 
pode confirmar-se várias falsidades.
A primeira ideia falsa é que a “crise” orça-
mental atual foi criada pelo crescimento 
do Estado Social. As contas da Saúde pu-
blicadas pela OCDE, numa edição saída 
em novembro de 2012 desmentem este 
preconceito, para a década de 2001-2010. 
A grande maioria dos Países daquela organi-
zação controlou de forma drástica a subida 
de gastos com a saúde que havia crescido 
sempre até ao final do século anterior. Al-
guns Países baixaram a despesa pública 
da saúde em termos reais e Portugal dis-
tinguiu-se por ter sido um daqueles onde a 
despesa foi mais controlada. A explicação 
reside no facto de a maior parte do investi-
mento em hospitais e equipamento médico 
pesado ter sido realizado ao longo dos anos 
setenta a dois mil, entrando-se então em re-
gime de manutenção, com acomodação da 
despesa consentida ao reduzido crescimen-
to económico observado.
A segunda ideia, privatizações do sector da 
saúde seriam a melhor forma de baixar o 
gasto público, sofre de insuficiente ou errado 
conhecimento do comportamento do “mer-

cado” da Saúde”. Assentando no preconceito 
de maior eficiência do privado em relação ao 
público, também não corresponde à realida-
de: o mercado na Saúde tem os mesmos ou 
mais problemas de eficiência que o Estado: 
elevado risco moral, indução da procura pela 
oferta, assimetrias de informação no consu-
midor impedindo escolhas racionais, forçan-
do a intervenção de um agente, o médico, 

que substitui a sua função de utilidade à do 
verdadeiro utilizador. Não garante compe-
tição entre grandes hospitais privados, per-
mitindo que se articularem em monopólios, 
oligopólios ou na cartelização de funções 
verticais (cuidados primários, meios de diag-
nóstico convencionados e hospitais pratican-
do especialização produtiva e segmentação 
do mercado). Pode ainda gerar efeitos de 
desnatação da procura esmagando o sector 
público remanescente e os parceiros priva-
dos mais vulneráveis. Também não garante 
o desenvolvimento harmonioso da rede de 
serviços ao longo do território nem permite a 
diferenciação positiva de regiões, populações 
ou patologias (doenças transmissíveis, p. ex.) 
onde haja vantagem económica pública em 
prevenir externalidades negativas.
A terceira ideia falsa nesta matéria consis-
te no pretenso valor dos co-pagamentos no 
ponto de encontro do doente com o sistema, 
como forma de gerar receita significativa. 
Não só a receita gerada diretamente será 
apenas simbólica, dado que nenhum siste-
ma pode funcionar sem uma rede social ou 
de seguro, como destrói o conceito de soli-
dariedade ou universalidade de acesso de 
procura baseada na necessidade e não na 
capacidade de pagar, criando barreiras que 
privariam largas camadas da população de 
cuidados indispensáveis, afastando os uten-

tes dos serviços numa fase precoce em que 
o controlo da doença seria mais económico 
e alargando o co-pagamento à prevenção e 
ampliando externalidades negativas de do-
enças transmissíveis. Por outro lado, se o 
critério de assistência for a mera capacida-
de de pagar, nega-se a universalidade e não 
se elimina o risco moral, nem a indução da 
procura pela oferta que levam ao excesso 
de despesa tanto privada como pública.
Reformar o Estado Social não é sinónimo do 
seu estrangulamento financeiro com cortes 
gigantescos e insensatos. Os tão falados 
quatro mil milhões de euros de redução or-
çamental que se pretende realizar de uma 
só vez representam metade do financia-
mento público da Saúde em Portugal, 25% 
do total da massa salarial de toda a função 
pública, cerca de 800 euros por habitação 
se a alguém ocorrer a ideia de criar uma 
“poll tax” do género da que levou um gover-
no inglês às urtigas; ou um imposto de 500 
euros sobre cada automóvel particular em 
circulação, o que levaria ao deserto rodoviá-
rio, à completa falência das gasolineiras e a 
comunicações do tempo do século XIX. Re-
formar o Estado Social leva anos, não tan-
tos como os que o constituíram, mas pelo 
menos os suficientes para que os valores 
em que ele assenta sejam respeitados na 
reforma e voltem a frutificar.

Mulheres Gestoras
 
Edite Estrela
 
A Comissão Europeia (CE) aprovou uma 
quota  de 40% de ambos os géneros nos 
Conselhos de Administração (CA) das 
empresas cotadas na bolsa.  Há muito que 
o Parlamento Europeu vem solicitando à 
CE que apresente legislação em matéria 
de igualdade entre homens e mulheres 
na liderança das empresas. Por isso, a 
comissária Viviane Reding agradeceu aos 
deputados “que lutaram infatigavelmente 
por esta causa e foram decisivos para a 
apresentação desta proposta”. Embora 
a proposta seja pouco ambiciosa e tenha 
ficado aquém das expetativas, represen-
ta um sinal positivo dado à sociedade e, 
tendo em conta que foi necessário vencer 
muitos obstáculos dentro da própria CE, 
no Conselho e nas empresas, merece o 
nosso apoio. 
É pouco ambiciosa porque só se aplica aos 
membros não executivos dos CA e só en-
tra em vigor em 2018 para as empresas 
públicas e em 2020  para as privadas. E ex-
clui as pequenas e médias empresas, com 
menos de 250 trabalhadores e um volume 
de negócios anual não superior a 50 mi-
lhões de euros. Mas prevê um sistema de 
sanções e remete para os Estados-Mem-
bros (E-M) a responsabilidade de aplicar 
às empresas incumpridoras penalizações 
adequadas e dissuasoras, que podem ir 
desde coimas à anulação da nomeação e 
à impossibilidade de aceder a ajudas es-
tatais ou a concursos públicos. Em conso-
nância com a jurisprudência do Tribunal 
de Justiça sobre ações positivas, para as 

mesmas qualificações deve ser dada pre-
ferência ao sexo menos representado. 
Os Estados-Membros que já disponham de 
um sistema de quotas podem conservá-lo 
sob condição de, até 2020, conseguirem 
atingir o objetivo definido  na Diretiva. Há 
países que adotaram quotas nacionais: 
França, Itália, Espanha e Holanda. Ou-
tros, introduziram instrumentos jurídicos 
diversos com o mesmo objetivo: Bélgica, 
Itália, Dinamarca, Portugal, Finlândia, 
Grécia, Áustria e Eslovénia. Enquanto 
outros, Reino Unido, Suécia, Bulgária, Le-
tónia, Estónia, Lituânia, República Checa, 
Hungria e Malta, oferecem grande resis-
tência a estas medidas. 
Os sistemas de quotas não são um fim em 
si mesmos. São instrumentos de regula-
ção com o objetivo de se assegurar uma 
representação equilibrada de homens e 
mulheres seja na vida política seja na ati-
vidade económica. Trata-se, pois, de uma 
medida temporária que, neste caso, tem o 
fim anunciado para 2028. Tendo em con-
ta que apenas um em cada sete membros 
dos CA das principais empresas europeias 
é uma mulher e que, sem medidas de dis-
criminação positiva, seriam necessários 
pelo menos mais quarenta anos para se 
atingir uma representação equilibrada 
de géneros, facilmente se conclui que a 
medida é necessária e é justa. Como bem 
salientou a vice-presidente da CE, há mais 
de cinquenta anos que a UE vem promo-
vendo com sucesso a igualdade entre 
homens e mulheres, mas sem resultados 
nos lugares de topo das empresas. “O 
exemplo de alguns países como a Bélgica, 

a França e a Itália, que adotaram recen-
temente legislação e começam a registar 
progressos, demonstra claramente que 
uma intervenção reguladora limitada no 
tempo pode fazer toda a diferença”.
Recorde-se que foi em 2003 que, pela pri-
meira vez, foi aprovada legislação sobre 
quotas nos CA das empresas. Foi na No-
ruega, por iniciativa de um governo con-
servador e por razões económicas. Os es-
tudos provam que as empresas com pelo 
menos três mulheres nos CA têm melhor 
desempenho que as outras. Homens e 
mulheres complementam-se em tudo. Os  

estudos de género têm salientado que as 
mulheres têm um estilo de gestão diferen-
te, pois evitam o risco e privilegiam uma 
perspectiva de longo prazo. Logo, o seu 
ponto de vista representa uma mais-valia. 
As mulheres precisam de participar mais 
ativamente nos processos de tomada de 
decisão. A crise financeira e económica 
representa uma oportunidade única para 
se fazerem mudanças estruturais impor-
tantes na arquitetura macroeconómica e 
financeira da UE. É preciso acabar com a 
ideia de que as mulheres servem para tra-
balhar mas não para mandar.
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Obama reeleito: 
Alívio e expectativa 

 

Ana Gomes
 

A reeleição de Barack Obama é uma boa 
notícia para os Estados Unidos, para a Eu-
ropa e para o mundo. Além do alívio geral, 
recrudescem as expectativas. Pois com 
Obama os EUA voltaram a ser um parcei-
ro frequentável, cooperante, responsável 
e estimulante.  
O novo mandato presidencial poderá per-
mitir reforçar a cooperação transatlân-
tica, se a UE souber aplicar o seu capital 
político e diplomático, nos dominios da re-
gulação financeira, do comércio, da prote-
ção ambiental e da segurança global. Por 
muito que a emergência da China e outros 
“tigres” asiáticos  desviem atenções de 
Washington para o Pacífico, é ao Atlântico 
que americanos e europeus virão sempre 
reabastecer-se, nas sinergias geradas pe-
los valores civilizacionais comuns.
Este presidente pode fazer o que mais ne-
nhum até aqui conseguiu. E o mundo, não 
só a América, bem precisa de liderança 
esclarecida, corajosa e dialogante. 
 
Médio Oriente: o teste
Basta ver a recente crise na faixa de Gaza 

e a conflagração generalizada que uma 
escalada com invasão terrestre, como 
ameaçava Israel, poderia ter desencade-
ado, numa região já a ferro e fogo com a 
guerra civil na Síria, o afluxo de refugia-
dos aos países vizinhos e alta tensão em 
torno do programa nuclear iraniano. Os 
EUA agiram com rapidez e eficácia (UE, 
onde pairou?): fizeram declarações de 
apoio incondicional à segurança de Israel, 
mas Obama pôs-se logo ao telefone com 
Mohamed Morsi, o militante da Irmanda-
de Muçulmana que hoje é presidente do 
Egipto. E mandou a Secretária  de Estado 
Hillary Clinton a correr  respaldar o pre-
sidente da Autoridade Palestina, Mahmud 
Abbas, enquanto nos bastidores torcia o 
braço aos falcões israelitas e inteligen-
temente encorajava os egípcios a posicio-
narem-se à frente das negociações entre 
israelitas e palestinianos. E o cessar-fogo 
foi conseguido.
Importa que a administração Obama dê o 
passo seguinte, indispensável: o estabele-
cimento de uma paz duradoura e justa no 
Médio Oriente exige o reconhecimento in-
ternacional dos dois Estados. E implica fa-
zer Israel congelar a construção de colo-
natos, permitindo um reequilibrio mínimo 
entre as partes para  retomarem conver-
sações sobre demarcação de  fronteiras, 
retorno dos refugiados e estatuto de Je-

rusalem. Há agora uma janela de oportu-
nidade que o Presidente reeleito não pode 
perder: a de viabilizar o reconhecimento 
da Palestina como Estado observador na 
ONU. Para isso é preciso convencer o povo 
israelita - e não só os seus governantes - 
de que o reconhecimento da Palestina é do 
seu fundamental interesse: é chave para a 
segurança de Israel, face a uma trajetó-
ria demográfica que faz incompatíveis os 
termos democracia e “estado judeu”, ain-
da por cima numa região que a Primavera 
Árabe tornou muito mais inflamável. 
 
A classe média é a chave
No domínio económico, Obama é certa-
mente boa notícia para a Europa. A atu-
al liderança conservadora  da UE deve-
ria lançar os olhos  para o outro lado do 
Atlântico para se instruir quanto a méto-
dos para combater a recessão: não é con-
tra a classe média que se vence a crise, 
esmagando-a, e aos mais pobres, com o 
bombardeamento da austeridade “custe 
o que custar” de Merkel e seu submisso 
Coelho. 
Na resposta à  recessão económica cau-
sada pela crise financeira que herdou de 
Bush e de décadas de criminosa desregu-
lação neo-liberal, Obama mostrou saber 
aprender as lições. Erigiu como prioritária 
a defesa das classes médias como cen-

tro de gravidade da democracia e soube 
construir uma narrativa progressista e 
inspiradora de esperança. Adoptou medi-
das de re-industrialização e de promoção 
do emprego, cuidando de diminuir a de-
pendência energética do país apostando 
em energias renováveis e na inovação 
tecnológica. Empenhou-se no reforço da 
proteção social que a crise tornou ainda 
mais imprescindível: contra os interesses 
instalados do “big business”, Obama lutou 
e impôs o “Obamacare”. E alargou as polí-
ticas sociais de proteção dos direitos das 
mulheres e das minorias, incluindo a lega-
lização de emigrantes - o que lhe rendeu o 
voto decisivo da maioria feminina e da plu-
ralidade étnica que cresce nos EUA. Que 
contraste com uma UE que se enterra na 
recessão e parece apostada em destruir 
uma das suas mais importantes contri-
buições civilizacionais, o Estado Social...
Obama tem promessas ainda a cumprir 
- fechar Guantanamo, ostensivamente. 
E tem políticas indefensáveis a corrigir - 
detenções por tempo indefinido e assas-
sínios seletivos com “drones”, por exem-
plo. Mas investiu e promete continuar a 
investir numa sociedade mais justa, mais 
regulada e mais democrática, nos EUA e 
globalmente. A visão humanista, cosmo-
polita e progressista que articula convo-
ca-nos para fazer face aos desafios.


