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Estão a morrer pessoas em
Portugal por causa desta crise
É um filósofo que considera Portugal um país excepcional. "No campeonato dos países com dez
milhões de habitantes, não estamos atrás de ninguém." É um estudioso da Filosofia Política que
analisa o país numa Europa em perigo de implosão. Que diz que Sarkozy é 10% de De Gaulle.
Ou que seria bom que Merkel ocupasse parte da energia que usa para defender o interesse
alemão na defesa de uma Europa depauperada. Acusa o governo de Passos Coelho de não ter
um plano B e de apostar num plano A altamente irrealista. O plano A corresponde a uma
austeridade cega. A estratégia não é o nosso forte - não é novidade para ninguém. Os temas
estratégicos, filosóficos e ambientais são aqueles de que se ocupa. Viriato Soromenho-Marques
é professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem editada uma obra
vasta. Nasceu em 1957. Foi na sede do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, de que é membro, um magnífico palácio na Lapa, que nos encontrámos.

Somos um povo que gosta de obedecer ou de mandsu?

Nós, portugueses, temos sobretudo uma grande dificuldade em construir um pro-
jecto colectivo. Para obedecer ou para mandar é preciso existir um plano intermédio -
o plano do poder. O plano do poder não tem a ver com o exercício de funções governa-
tivas, tem a ver com o contrato social que transforma um grupo de pessoas num povo
organizado. A questão de mandar ou de obedecer depende da questão prévia do poder.
Tem sido o nosso grande problema permanentemente adiado.

nmdcmanxß ram o esteretf po de que os alen^
pelo menos durante 48 anos, uma ditadura longa, obedeceu. Estas coisas entranham-se.

O contraste com a Alemanha não se pode aplicar nessa perspectiva Não esqueçamos
esse milagre europeu que é a nossa existência como Estado há quase 900 anos, com as

fronteiras mais consolidadas, mais estáveis, com características de grande homogenei-
dade. Não que seja contra a pluralidade, mas a homogeneidade, politicamente, é um fac-
tor importante. E um pais que, ao contrário da Alemanha, foi capaz de construir três im-
périos. A Alemanha não conseguiu construir nenhum que não tivesse terminado numa
rápida tragédia para si e para o resto do mundo.



Essa nossa excepdonalidade tem que ver com o exercido do poda?
A razão pela qual somos um Estado muito antigo, nascido na Idade Média, consoli-

dado a partir de D. João II na Idade Moderna, é porque houve gente que soube exercer
o poder. A Segunda Dinastia, a mais gloriosa que Portugal teve, começa com uma re-
volução popular mas com uma liderança firme do Mestre de Avis, com um projecto na-
cional extraordinário. Portugal começou a globalização. A partida de Vasco da Gama

para a índia marca uma separação da história - "antes de Gama e depois de Gama",
Voltaire"dixit".

Para esse desfastio, o do Mestre de Avis ou de auakwer outro. sSo predsas duas coisas: a primeira é

um projecto e a segunda é a capacidade de o implementar.
Exactamente. O facto de a Alemanha só ter conseguido unificar-se em 1871, quando

é declarado o Segundo Reich na Sala dos Espelhos do Palácio de Versailles, em territó-
rio francês (uma atitude bastante agressiva, declarar a fundação do império alemão em
território ocupado); o facto de a unificação alemã ter sido a solução da "Kleine-
Deutschland", da pequena Alemanha, e não da grande Alemanha, que envolveria tam-
bém a Áustria e os outros territórios de língua alemã, mostra que os alemães, embora
tenham de si próprios a imagem de uma nação organizada, disciplinada, têm todavia
uma pulsão interna descentralizada e centrífuga Tiveram um império em África e um
império no Pacífico e não ficou nada. Não ficou língua, não ficou memória

A organização ficou como traço dominante do ser alemão. E isso é inegável.
Mas uma coisa é ter organização, outra coisa é ter capacidade de mandar e de exer-

cer o poder. No que diz respeito ao exercício do poder, num quadro que não seja o do-
méstico, não temos nada a aprender com os alemães. Tivemos três impérios; um que
terminou quando eu tinha 16 anos, em 1974, e construímos administrações, faculdades,
fábricas, estradas, na Ásia, em África, no Brasil. Estivemos lá durante séculos de forma
constante. Nessa capacidade de incluir os outros, diferentes de nós, não há qualquer
comparação entre a capacidade portuguesa e a alemã. Esta crise europeia só está a ser
agravada porque a Alemanha não tem um projecto para a Europa

A culpa, mais que tudo, é de Angela Merkel?

É uma culpa partilhada Todos somos responsáveis, inclusivamente os europeístas
e os federalistas, nos quais me situo. Somos responsáveis porque deixámos um projec-
to amadurecer ao ponto do apodrecimento. As tendências patológicas da União Euro-
peia já eram visíveis há dez anos, quando entrámos na moeda comum.

Avançou-se com a moeda antes das outras coisas que podiam solidificar esse projecto?

O chanceler Kohl, enquanto se estava a
discutir Maastricht, que é o embrião de tudo

isto, fez uma intervenção no Bundestag em

que dizia: "É perigoso avançarmos para uma
união económica e monetária sem termos
uma união política garantida". Ele próprio
acabou por rever a sua posição e aceitar o que
veio a seguir. Hoje queixamo-nos da falta de

liderança, mas foi um compromisso entre
Mitterrand e Kohl que nos levou a entrar nes-
ta aventura da união económica e monetária
(UEM) sem termos as condições básicas para
isso. Há desculpas, há atenuantes? Há. A
perspectiva é a mesma que encontramos nos

pais fundadores da nossa união logo a seguir
à Segunda Guerra, no Robert Schuman, no
Jean Monnet É a ideia de que podemos criar
uma dinâmica funcional que acabe por alar-

gar e aprofundar um projecto de natureza fe-
deral a médio, longo prazo.

A expressão que usou foi "deixámos amadurecer

o fruto até ele apodrecer". A medida que tudo se

alicerçou na moeda,eficaram para trás aspectos

importantes, nomeadamente o poiftico, a crise

passou a ser inevitável? Deixou de ser surpresa

para si?

Talvezvalhaapenasintetizar o que falhou.

Uma das coisas de que mais sofremos (não
só em Portugal, na Europa) é a crença de que
só hiper-especialistas são capazes de perce-
ber estes assuntos europeus. Sofremos de um
mal de que não sabemos sequer o nome.

Esse nome e esse mal, até há relativamente pou-

co tempo, em Portugal, eraodeSócrates. Funcio-

nava como bode expiatório da crise.

Também tem as suas responsabilidades,
mas não são as principais.

Neste momento, um pouco desse ódio, que esta-

va fuianbado em Sócrates, estáaser transferido

para Cavaco. A expressão que Marcelo Rebelo de

Sousa usou - o tiro ao Cavaco - sintetiza isso. É

como se o comum dos mortais achasse que não é

opazdeconipreentaasgrandescriseseentàa~

... domesticamente encontra o bode ex-
piatório. Inteiramente de acordo. Claro que
podemos e devemos, também, pedir respon-
sabilidades aos nossos governantes, e a nós

próprios como cidadãos, que também fomos
coniventes. A nossa dívida pública é impor-
tante, mas a nossa dívida privada ainda é

maior. Fomos irresponsáveis quando fomos
no canto da sereia das entidades bancárias,
ave agora nos vêm Dedir disciplina Basta fa-



zer um estudo sobre os anúncios publicitá-
rios no início da década de 2000: foram um
convite à mais cega das irresponsabilidades
por parte do consumidor.

Quem é que viu os perigos do curo? Quem é

que percebeu que uma moeda comum não era
suficiente?

Temos uma série de economistas que vi-
ram isto com bastante nitidez. O Krugman,
o Stiglitz. Mas quem viu melhor foi Martin
Feldstein, um economista conservador nor-
te-americano, que escreveu um artigo na Fo-
reignAffairs,eml997,notávelepremonitó-
rio. Fala de uma linha de clivagem entre paí-
ses credores e países devedores - como ago-
ra. Não sendo uma união económica perfei-
ta, com países que têm níveis de competiti-
vidade diferentes, mais tarde ou mais cedo o

que iria acontecer era uma situação destas.

Temos que fazer o diagnóstico do que falhou

para tentar corrigir, se queremos continuar

juntos, se não queremos que a Europa se tor-
ne apenas num sítio geográfico onde as pes-
soas sofrem.

0 que é que falwu, o que é que correu mal?

Faltaramírês coisas fundamentais. Te-

mos uma união no que diz respeito à emis-
são da moeda e à desvalorização da moeda,
mas não temos uma união fiscal, não temos
políticas fiscais coordenadas.

Por isso há empresas, como há pouco aconteceu

comaJerónimo Martins, que deslocam as suas se-

des para a Holanda, nomeadamente.

Uma união fiscal funciona de uma forma
simples: temos que ter um acordo mínimo
em relação aos grandes impostos, o IRS e o
IRC. Nos Estados Unidos existem um IRS e

um IRC federais que são progressivos, va-
riam entre dez e os 35%, dependendo do ren-
dimento das empresas e dos particulares; e

depois os estados acrescentam uma taxa es-



tadual onde existe margem para competição
fiscal. O que está a acontecer na Europa é que
existe uma total autonomia A política fiscal
é uma competência totalmente soberana

Vamos voltar às coisas que folharam.

Falhou um verdadeiro orçamento. Como
é possível, com 1% do PIB da União, financiar
políticas comuns? Financiar uma política de

energia europeia, de segurança alimentar,
uma rede de transportes que permita o equi-
líbrio. Se em vez de uma Comissão Europeia

tivéssemos um governo europeu, um pre-
sidente eleito por sufrágio universal (não
há outra maneira de termos a quem cha-
mar nomes senão elegê-lo), com um orça-
mento de cinco ou seis por cento do PIB,
faria toda a diferença Um governo euro-
peu que não hostiliza os governos esta-
duais, que vão continuar a ter o quinhão
principal das responsabilidades.

Outro aspecto importante: o comprometimen-

to e o empenhamento dos patses membros com

o projecto europeu. A resposta foi desigual.

O pacto de estabilidade e crescimento,
que foi o dispositivo que a Alemanha im-
pôs para se avançar com a moeda comum,
tem critérios (a dívida pública não pode ser

superior a 60% do PIB, ou o défice orça-
mental que não deve ser superior a três por
cento) que os franceses e alemães violaram

logo em 2003, logo após a entrada em vi-
gor da moeda comum.

Ou seja, foram criados mecanismos que nem

os países de moeda mais forte respeitaram.
No Tratado de Lisboa (TFUE), nos ar-

tigos 121, 126 e 136, está inscrito o pacto de
estabilidade e crescimento, e estão os limi-
tes do BCE, nos artigos 123 e 127. 0 125, que
já foi mais que violado, é o artigo que diz
que não há resgate para os países que não

cumpram o pacto de estabilidade e cresci-
mento. Então por que é que os mercados

emprestaram a Portugal e à Grécia com
uma taxa de juro semelhante à alemã du-
rante estes anos todos? Porque os merca-
dos também acreditaram que se houvesse

uma crise haveria uma resposta solidária
da Europa

0 que falhou foi a solidariedade e a coesão

europeia?
Foi um propósito. Para mandar é pre-

ciso uma máquina, um músculo, mas é pre-
ciso ter um projecto.

É a falência do federalismo que, no fundo,
acaba por conduzir a esta falênda do projec-

to europeu?
Não quero ir tão longe. Estamos numa

situação em que existem mais probabili-
dades de isto terminar muito mal do que
de terminar bem. Mas não estamos ainda
numa situação em que se possa dizer que
estamos condenados. Estamos na luta há

pessoas que se estão a mexer. O Mário
Monti, na Itália, só tem feito coisas positi-
vas. Não é um tecnocratafechado, éum ho-
mem que tem uma cultura política basea-
da no rigor. E é uma pessoa com coragem,
que diz à senhora Merkel que quer euro-
bonds, que faz um discurso no Parlamen-
to Europeu que deixa toda a gente encan-
tada porque tem um projecto europeu, que
assinou a carta com Cameron e mais dez

países para o crescimento económico.

Apesar de Monti, de Cameron, destas movi-

mentações alternativas, coisas como o encon-

tro do ministro Vftor Gaspar com Schãuble fa-

zem-nos perceber que na prática quem man-
da é a Alemanha.

O projecto europeu, até à moeda única,
tinha uma dinâmica federal dominante,
com componentes inter-governamentais.
O que é que era a Europa para o general De
Gaulle? Eram os chefes de Estado e do go-
verno reunidos à mesa O que é hoje o con-
selho europeu [reproduz] esta ideia.
Sarkozy, que vale 10% do De Gaulle, em re-
lação a isso tem a mesma ideia Nesse as-

pecto os alemães são muito mais institu-
cionais, têm um sistema federal. O proble-
ma dos alemães é que querem o federalis-
mo só para eles.

Querem mandar eles- Voltamos ao estereó-

tipo.
Não são os alemães, é este governo. Os

Verdes e o SPD têm defendido publica-
mente a mutualização da dívida, os euro-
bonds. A questão é que não temos tempo
para esperar até 2013, e vai ser penoso es-

perar tanto tempo.
Temos uma dinâmica dupla Temos

uma componente federal que aponta no
sentido de aprofundar o processo da união
e fazer da Europa um lugar político onde
há poder, há instituições, um Estado de Di-
reito, uma democracia federal à escala eu-
ropeia E temos uma dinâmica que contra-
ria esta, dos velhos poderes estaduais, da

prudência Neste momento temos uma
Europa espectral, um holograma da Euro-
pa, um Tratado de Lisboa que já ninguém
cumpre. E temos uma Europa real, de re-
lações de forças, em que quem manda é a
Alemanha

Face a esta Europa em desagregação, os
mais fracos estão naturalmente mais vul-
neráveis. Se pensarmos nas pessoas indi-
vidualmente, e não em frases de tratados
ou em números, são vidas que estão a ser
coarctadas quotidianamente nos seus as-

pectos essenciais.
Neelie Kroes, uma vice-presidente da

comissão do Durão Barroso, disse que se a
Grécia sair do curo ninguém morre. É fal-
so! Estão a morrer pessoas por causa des-
ta crise. E não é só na Grécia. Estão a mor-
rerpessoasem Portugal. A taxa de suicídio
está a aumentar. Só quem não percebe o

impacto psicológico de uma crise econó-
mica, de perder o emprego, [pode dizer
uma frase daquelas]. Já temos seis mil ca-
sais em Portugal em que ninguém traba-
lha naquela casa.

Temos pobres cada vez mais pobres, e uma
classe média que empobrece a olhos vistos.

O aspecto patológico principal da socie-
dade portuguesa é o facto de termos uma
grande desigualdade social. Adiferença en-
tre o rendimento dos mais ricos e dos mais

pobres é das maiores da OCDE, não é só da
UE. Na austeridade todas as camadas so-
ciais estão a perder rendimento, mas quem
está a perder mais são aqueles que já têm

pouco. Estamos a aumentar as assimetrias
sociais numa política que nos é imposta- o

que significa que temos de negociar a for-
ma como ela é aplicada

Isso tem sido feito?

Não. O discurso oficial é o de ir mais lon-
ge do que o programa da troika É um dis-
curso que tem uma dinâmica que pode ser
suportada durante alguns meses, mas
quando for confrontado cornos resultados
desastrosos vai voltar-se contra quem o

profere; e vai prejudicar o país porque vai
criar tensão sociaLNuma altura de dificul-
dade o pior que pode acontecer a um país
é ele fragmentar-se socialmente.

Encontramo-nosnasegunda-feirademanhá,
a troika está cá. Podemos dizer que "passá-
mos" no exame trimestral, antes mesmo de



ouvir a conferência de imprensa do ministro

das Finanças.
A verdade é que o actual Governo só

realizou metade das tarefas que deveria
realizar a partir do momento em que en-
trámos no programa de austeridade da
troika Temos uma margem de manobra
altamente limitada, temos inspecções, te-
mos pessoas da troika a viver cá, há um fel

que é preciso engolir.

Qual é a outra metade?

Negociar. Em vez de ir para além da

troika, há uma margem de manobra que
tem a ver com aquilo que só nós portugue-
ses conhecemos sobre Portugal, e que po-
deria ser negociada com a troika e çom os
outros países da União Europeia. É inad-
missível que o governo português não te-
nha assinado aquela cartinha do Cameron.
É uma cartinha que não é inocente, mas
que não tem nenhuma palavra mágica, da-
quelas subversivas - não tem eurobonds.

Essa carta desafia o poder da Alemanha e não

estamos em situação de afrontar aquele a

quem devemos, e de quem estamos mais de-

pendentes.
E um erro político e estratégico perigo-

síssimo.

Estratégiaécxitracoisadeqiiesomosattanien-
te deficitários.

Sem dúvida Aestratégia está associa-
da à questão do poder. O contrato social

implica uma visão de futuro. Um contra-
to implica um projecto, o projecto impli-
ca tempo, implica uma promessa. Um dos
estados básicos da política é a imprevisi-
bilidade. As coisas nunca acontecem
como são planeadas, por isso é que temos

que prever.

Ter um plano B?

Neste momento apenas temos um pla-
no A altamente irrealista, que é o plano de

que isto vai resultar quando tudo indica

que não vai resultar. A austeridade não vai

resultar. Quando temos um ciclo de re-
gressão e de depressão económica, temos

que ter políticas que promovam o cresci-

mento, mais emprego, mais riqueza. Só

uma visão intelectualmente medíocre

pode pensar que um país que tem que es-
tabilizar as suas contas públicas, que tem
que pagar a credores, pode fazê-lo não

produzindo riqueza mas destruindo o seu
tecido económico. Isto é elementar, os
técnicos da troika sabem isto. Se estives-
sem a cumprir outra coisa que não um
programa de credores, e se fosse um pro-
grama no interesse da Europa e no inte-
resse nacional...

AtßdapoderhanjunientardßßvtoquenSotem

noidatDpolitkDparafaiEr isso, masapenas para

obrí^àimpleinentaçãoa^poiticasque garan-
tam o cunipriniento do contrato de que são par-

te.NasuaopMão,poiairmablonge?
Nós é que temos que ir mais longe. E

muito fácil co-responsabilizar os outros.
Por isso é que disse que este Governo é he-
miplégico, só funciona metade do cérebro.
Uma coisa é ter uma atitude de cumpri-
mento em relação a metas (há um conjun-
to de coisas que lá estão previstas que são

sensatas: as reformas da justiça, mais efi-
ciência nos serviços, racionalização da ad-

ministração pública); mas temos a obriga-
ção, na margem de manobra que de que
dispomos - talvez de cinco por cento - de

avançar para o plano B a dois níveis. Cha-
mar à atenção para o facto de que o gran-
de problema que nos levou até aqui, inde-
pendentemente de muitas culpas do Só-
crates e do Guterres, é uma situação de dé-
fice crónico da nossabalança comercial. O
último ano em que tivemos um saldo po-
sitivo foi em 1953. Somos um país que ex-

porta menos do que importa.

Como resolver essa equação?
Fortalecendo o nosso mercado interno,

aumentando a capacidade de produção de

bens para o mercado interno, e aumentan-
do a produtividade das nossas empresas

no exterior. Háum economista daUniver-
sidade da Madeira, o Ricardo Cabral, um
jovem que aprecio muito, que fez um estu-
do [que identifica este como] o calcanhar
de Aquiles da nossa economia.

Tendo nós um aparelho que tem dificul-
dade de produzir bens e serviços para o
mercado interno e para o mercado exter-
no, esse aparelho produtivo não pode so-
frer o que está a acontecer neste momen-
to: um défice de financiamento. Temos em-

presas viáveis, com empregados, que estão

a ir à falência porque não têm recursos.

AAlemanhaéum dos vértices principais do seu

discurso. 0 futuro da Europa depende essen-

cialmente dela?

O que digo é que temos que ter um pla-
no B para o caso de haver uma ruptura com
a União Europeia - que não desejo. Quero
uma Europafederal, com aAlemanha bem
dentro da Europa Os alemães estão a me-
ter-se num buraco absoluto. Daqui a cin-
co anos, se a Europa rebentar, é mais segu-
ro estarem Portugal do que na Alemanha
Vão ficarentreumaßússia com armas nu-
cleares, e uma França que não lhes vai per-
doar o facto de eles jáse estarem a demar-
car. E militarmente são um zero, não têm
nada Se voltarmos auma lógica de políti-
ca de força, a Alemanha não tem trunfos.

Estáafalar de um cenário belldsta.

Um cenário de regresso ao equilíbrio do

poder. Se saímos de uma Europa proto-fe-
deral, multilateral, baseada no império das

leis, para uma Europa Estado-nação, de

equilíbrio do poder baseado na força, aí a

força nua é que manda Uma das coisas que
estáaacontecernanossademocraciaéque
estamosasergovernadosporpessoas mui-
to levianas, muito superficiais, com pouco
conhecimento da história

Não deixa de ser irónico que Merkel venha de

Leste.

Merkel tinha 35 anos quando caiu o

muro. Na sua biografia não se conhece ne-



ihum gesto de oposição. Fez a carreira
normal de uma cidadã obediente a duas

iisciplinas, a luterana (é de uma família de

pastores luteranos) e à disciplina do Esta-
do da RDA. A grande diferença entre a
RDAe aRFAé que na RFAhavia uma coi-
sa chamada "culpa alemã". Os miúdos nas-
ciam e eram educados na ideia de que a
Alemanha tinha sido responsável pela Se-

gunda Guerra Mundial, como foi, e pelo
Holocausto, e que a democracia alemã ti-
nha que ser capaz de compensar esse pre-
juízo à boa imagem da Alemanha, como
país importantíssimo. NaßDAmergulha-
vam numa pia baptismal onde eram absol-
vidos de todos os crimes. Os alemães maus
tinham sido ou mortos ou expurgados. Não
há em Merkel uma dimensão de respon-
sabilidade alemã que encontramos nou-
tros líderes. E uma espécie de novo come-

ço, como se o que aconteceu tivesse sido
rasurado. Mas isso tem limites. A Europa
tem que escolher entre ser os Estados Uni-
dos da Europa ou ser uma hiper- Jugoslá-
via. Se entramos numa fragmentação,
quais são as regras do jogo?

Éaleidoniaisforte?Nafraonentaçaoéosal-
vwe quem puder.

É.Equeméquepagaadívida? Ninguém
paga a ninguém. O principal economista
alemão já disse que é preciso pagar à Gré-
cia para sair do curo.

0 proUemaé a Grécia? 0 problema sào os paí-

ses que incumprem?
Éum bocadinho a ideia de que oproble-

ma é da Grécia... Como não conseguem ver
a dimensão sistémica da crise, como não

conseguem ver que esta crise tem a ver
com o mau desenho da UEM, com o péssi-
mo "software" da sua construção, e como
não querem consertar o "software", o que
fazem é ir retirando os abcessos. Há quem
diga que somos a seguir.

Se o abcesso Greda sair, inevitavelmente vão

querer retirar o abcesso Portugal? Ou ai terá

feito sentklo a estratégia do bom aluno que se

demarcou da Greda?

Éum jogo diabólico. Deixara Grécia en-

tregue a si própria significa que vamos ter
um "default" de 100%. Os privados e as ins-

tituições públicas, o BCE, o Fundo Euro-

peu de Estabilidade Financeira vão ficar
com zero. Significa que a Grécia vai passar
muitos anos antes de ter recurso aos mer-
cados, e vai orientalizar-se, vai agarrar-se
aos vizinhos que estão ali ao lado. A Tur-
quia, que é o inimigo figadal, vai ajudar a
Grécia.

E a Greda aceita porque está dependente.
Não tem outra hipótese. O que é que vai

acontecer à NATO no meio disto tudo?
Qual é o interesse da Grécia em ficar na
NATO depois de ter sido tão maltratada
pelos seus parceiros europeus? Como es-
tamos a falar de meninos a dirigir países,
estas consequências complexas não são

medidas. O que é que os mercados, que em
grande parte não são europeus, mas que
têm investimento na Europa, vão pensar?

Mas existe ou não uma ligação entre os dois paí-

ses? Se um cair, o outro cai? E quando?

Se a Grécia cair, Portugal cai logo. Não
cai naquele dia, mas tudo o que é activo de
dívida pública portuguesa fica infectado.
Ficamos em coma assistido. Aúnica coisa
de que tenho quase certeza é de que a Gré-
cia não vai cair antes de 20 de Março, que
é quando têm que pagar 14,4 mil milhões
de euros aos credores. A Alemanha tem
que garantir que as eleições francesas se

fazem em ordem, e as eleições são em
Maio. Até aí a Grécia vai flutuar. O nosso

plano B, verdadeiramente, é saber a que
jangada de pedra vamos pertencer. É tolo

pensar que podemos fazer uma jangada de

pedra com os alemães. Temos que a fazer
com aqueles que estão perto de nós.

Além da geografia, háquestões de identidade.

Com quem poderíamos ficar?

A haver uma ruptura, temos que ficar
com o maior número possível de países eu-

ropeus. Com a Espanha, com a França
(quando a França tiver um estadista, al-

guém que pense), com a Itália.

Esperava mais do Governo Passos Coelho?

É uma política de sobrevivência, de de-
cisões muito difíceis. O que vejo é um Go-
verno que em relação aos ministérios fun-



damentais, que são o das Finanças e o dos Ne-
gócios Estrangeiros, juntamente com a coor-

denação do primeiro-ministro, não tem sido

capaz de fazer os tais 50% que faltam.

Que se traduz em quê?

Garantir a protecção do tecido económi-
co e garantir que o empréstimo da troika vai
financiar o tecido económico onde é preciso
(para criação de emprego). E extraordinário
que Paulo Portas, que tinha a ideia que seria
a pessoa mais capacitada deste Governo, em
termos intelectuais e de experiência, se te-
nha tornado numa espécie de ministro da

Economiaparaos assuntos externos. Que te-
nha feito viagens para promoção da indús-
tria portuguesanuma altura em queofunda-
mental era alicerçar as nossas alianças no
quadro de uma possível recomposição da
União Europeia (após fractura).

Se olharmos para o equilíbrio de forças no Go-

verno, não por acaso, esse dois ministérios são

ocupados por pessoas de diferentes partidos.
Paulo Portas, mesmo sendo o mais experiente
membro do Governo, representa a parte mino-

ritária da coligação.
Na análise em que me situo, o que está aqui

em causa é a sobrevivência de um projecto es-

tratégico nacional. E preciso não esquecer que
a Europaé o nosso desígnio estratégico. E não

podemos ter uma visão partidária das coisas.

Cada membro do Governo, cada partido da

oposição deve dar ao pais o contributo que é

necessário. O que está em causa é também a
nossa terceira república Se o projecto euro-

peu falhar, e se não encontrarmos uma res-
posta doméstica para permitir a viabilidade

do país, para permitir que os portugueses te-
nham com que se alimentar, e que tenham
um tecido económico que permita a sua sub-
sistência, a terceira república cai

Eetrtâo, que aconteceria? Que perigos?

Nada garante que caia para o lado correc-
to, que caiapara uma quarta república demo-
crática O que está em cima da mesa é de tal
maneira momentoso que não podemos ter
uma visão paroquial. Não estou a olhar para
os ministros como sendo do partido B ou C,
estou a olhar para os ministros como pessoas
que têm competências específicas.

Que apreciação faz de Vítor Gaspar?

Conhece a situação europeia, os meios fi-
nanceiros.Eumapessoamuito competente
e está a fazer um trabalho muito difícil. Não
foi a primeira escolha As primeiras escolhas
não tiveram a coragem de assumir o desafio
- é um homem corajoso. E não pode fazer
tudo. Há uma falta de visão estratégica Um
Governo tem um primeiro-ministro para al-

guma coisa Há um défice estratégico ao ní-
vel do plano B, e isso é uma coisa que tem que



ser feita em colaboração com a oposição. Este

governo não pode ser de trincheira, do PSD
e do CDS. Tem que ser um governo nacional.

Tem recebido apoio do PS?Aooosicao não tem sido

musculada. É como que uma participação tádta?

O PS tem uma situação ambígua Para to-
dos os efeitos foram os seis anos de governa-
ção PS que conduziram o país a esta situação.
Não quer dizer que não tenha havido tam-
bém uma participação, na parte final, do Pre-
sidente da ReDÚblica e do PSD. ave Drecini-
taram a queda do Governo. O Governo ante-
rior estava esgotado. Há limites para a falta
de credibilidade de um dirigente.

EsseeraoprindpalprobiemadeS6crates,afalta
de credibilidade?

Era Não é possível ter umaliderança sem
confiança Um dos défices principais que te-
mos hoje em Portugal e na União Europeia
é a desconfiança. No final do anterior Gover-
no essa desconfiança estava a atingir valo-
res insuportáveis. Apolítica é sempre basea-
da na confiança, numa promessa que se faz

ao outro.

(kjstava de votar ao início da conversa, ao man-

dar eao obedecer, imediatamente na sua respos-
ta derivou para a existência (ou nào) de um pen-
samento estratégica Por que é que somos assim?

Qxno é que damos a volta a isto?

Há uma longuíssima tradição de reflexão
nacional sobre a nossa crise. Eu seria o pri-
meiro a apoiar a senhora Merkel se ela se qui-
sesse candidatar apresidente de uma Comis-
são Europeia fortalecida Se usasse 70% da
energia que usa para defender aquilo que
considera serointeresse alemão paradefen-
der o interesse europeu, saíamos da crise.
Não há qualquer sombra de ressentimento
ou de hostilidade contra o povo alemão; é um
povo que estimo, uma história que conheço,
uma língua que acarinho. O Antero de Quen-
tal, em 1871, quando fez a sua reflexão sobre
a nossa decadência . .

Num célebre texto sobre as Causas da Decadên-

cia dos Povos Peninsulares™

... que é um documento muito interes-



sante. Antero era um general, sem exército,
mas um general. Chamava à atenção para
aspectos que permitiriam uma renovação
do projecto nacional numa perspectiva crí-
tica. Tínhamos uma elite intelectual que ti-
nha a noção de que o projecto nacional ti-
nha que ser baseado, não em forças ambí-
guas da raça, do sangue, da comunidade,
mas em projectos racionais. Oliveira Mar-
tins defende a tese de que o nosso império
foi importante porque foi baseado em ideias
- como o império romano. Faz uma compa-
ração. 0 atractivo de Roma era um ideal abs-
tracto de igualdade perante a lei. É o que nos
falta hoje. Os portugueses, quando entram
em sociedades em que a questão do poder
está resolvida, onde há um pacto social,
onde há uma constituição...

Sáo trabalhadores exemplares. E individualmen-

te somos extraordinários, todos o dizem.

Exactamente. Os portugueses são muito
individualistas. O nosso analfabetismo é tam-
bém a resistência à escola, a nossa fuga ao fis-
co é a resistência aos impostos. São aspectos
perversos do individualismo. Esta crise, se
não trouxer mais nada, vai certamente tra-
zer a questão do poder. Temos que encontrar
uma medida para o nosso contrato que per-
mita que os portugueses façam em Portugal
aquilo que são capazes de fazer no exterior.
Que sejam capazes de entender quando é

tempo de mandar e quando é tempo de obe-
decer. Quem é que manda, como é que man-
da, quem é que obedece, como é que obede-
ce, e por que é que obedece. Estas questões
continuam confusas na realidade nacional.
Vão ter que ser clarificadas, w






