
32 Brasil Econômico Sábado, 12 de junho, 2010

MUNDO

Luís Rego*, de Lisboa
luis.rego@economico.pt

Em tempos de vacas gordas a
perda contínua de soberania as-
sociada à integração europeia
pouco impressionou os portu-
gueses. Agora que enfrenta uma
crise longa e severa, o país refle-
te sobre os instrumentos de po-
lítica que perdeu e faz o balanço
dos 25 anos de delegação de po-
deres a Bruxelas.

As celebrações da adesão de
Portugal à CEE em 1985 trazem
hoje a Lisboa o presidente da
Comissão, Durão Barroso, e o
presidente do governo espa-
nhol, Rodrigues Zapatero, para
a reedição do ato solene, com os
protagonistas da época.

Mas a semana acabou marca-
da pelo debate sobre a perda da
soberania, provocado pelo reca-
do de Bruxelas para que o país
adote reformas no mercado de
trabalho. Isto, no momento em
que Portugal já implementa me-
didas draconianas impostas pela
Alemanha no quadro europeu
para satisfazer a pressão dos
mercados e desanuviar o custo
do financiamento da sua dívida.
Opresidente Cavaco Silva insur-
giu-se: “Nenhuma entidade ex-
terior pode colocar matérias
dessas na agenda portuguesa”.

Numa altura em que Portugal
é dos países mais bem represen-
tados nas instituições euro-
peias, com Durão Barroso na
Comissão e Vítor Constâncio no
Banco Central Europeu, é ape-
sar de tudo patente que a auto-
nomia nacional está hoje em
mínimos históricos. Uns argu-
mentam que é do interesse na-
cional satisfazer a pressão exter-
na. Outros não. “Até 1992 com a
CEE as limitações de soberania
eram aceitáveis e benéficas”,
nota João Ferreira do Amaral,
catedrático do Instituto Superior
de Economia e Gestão.

Depois “com a EU e o Tratado
de Maastricht, houve perdas ex-
cessivas de soberania. Qual é a
alternativa? Pergunta Jacinto
Nunes, ex-ministro das Finan-

ças e ex-governador do Banco
Central. “Temos de aceitar a
perda de soberania porque essa
é a condição para a nossa sobre-
vivência como economia e
como país. Vivemos num mun-
do em que mandam os merca-
dos e os seus interesses. Um pe-
queno país como este não tem
remédio que não seja procurar
proteção de órgãos que coorde-
nem espaços de soberania par-
tilhada (como a UE)”. Esta é a
visão resignada e realista é par-
tilhada por muitos políticos e
intelectuais ouvidos no espaço-
político do centro.

Num mundo globalizado,
com a afirmação dos grandes
colossos emergentes, a UE só
pode afirmar-se como um
todo”. Entre “altos e baixos”,
explica o escritor e ex-eurode-
putado Vasco Graça Moura,
também“valeu a pena a adesão e
o saldo final é positivo”.

Uma coisa foi perder o contro-
le da pauta aduaneira, sujeitar-se
a regras do mercado único onde é
proibido proteger os seus cida-
dãos e empresas em detrimento
de europeus, abater boa parte do
seu tecido industrial e exploração
agrícola. Mas com Maastricht e
com o euro abdicou-se de uma
política cambial, monetária e
teve-se a política orçamentária
fortemente engessada. Recente-
mente a crise da dívida e o em-
buste estatístico grego obrigou os
líderes a dar um salto na integra-
ção europeia, em nome de uma
maior coordenação económica
no espaço do euro.

Além de reforçar as garras do
pacto, a primeira medida será
obrigar os governos a sujtar os
orçamentos nacionais aos seus
parceiros antes de o apresentar
ao Parlamento nacional, ques-
tionando o que, apesar da vigi-
lância apertada, ainda era o últi-
mo reduto da autonomia econó-
mica nacional. “É inaceitável”,
diz FerreiradoAmaral, esperan-
do que seja apenas uma“medida
temporária durante os tempos
de crise”. ■ *com Mónica Silva-
res e Luísa Pereira

Crise traz à tona
debate sobre
soberania na UE
A questão da dívida obrigou Bruxelas a endurecer o controle sobre
os orçamentos dos países, décadas após a formação do bloco

Portugal e Espanha
comemoram hoje
os 25 anos de adesão
à então Comunidade
Econômica Europeia
(CEE) em meio
a uma difícil etapa
de saneamento das
contas públicas
e recuperação do
mercado de trabalho
dos dois países

Inês David Bastos, de Lisboa
ines.bastos@economico.pt

“Em termos europeus, não faz
qualquer sentido falar de sobe-
rania”. Mário Soares, o ex-pre-
sidente e ex-primeiro-minis-
tro, que firmou a adesão de
Portugal ao projeto europeu há
25 anos, defende que num
mundo globalizado, a UE ganha
com a sua coesão. Em entrevista
ao Diário Econômico, admite que
a Europa é alvo de um ataque
especulativo e que “apenas se
resolve com um governo econô-

mico e político”. Ele defende
que a UE tem subjacente uma
lógica federalista, e deixa um
recado ao presidente da Comis-
são Europeia: “Não se pode nem
se deve estar ao serviço das
grandes nações”.

Perante os últimos
desenvolvimentos da crise
econômica e financeira,
os Estados estão perdendo
soberania? Perderão o seu
último instrumento de
política orçamentária?
Em termos europeus, não faz

Mário Soares diz
O ex-primeiro-ministro e ex-presidente é contra

ENTREVISTA MÁRIO SOARES Ex-presidente e ex-premiê de Portugal
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qualquer sentido falar de sobe-
rania. Num mundo globalizado,
com a afirmação dos grandes
colossos emergentes, a UE só
pode afirmar- se como um
todo. É, por isso, que a União
tem em si uma lógica federalis-
ta. Estamos vivendo um ataque
especulativo ao euro que mer-
gulhou a Europa numa segunda
fase desta crise global. Só pode-
mos superá-la em conjunto, o
que implica novas regras como
um governo econômico euro-
peu e mesmo um governo polí-
tico. Se alguns países europeus

resolverem abandonar o euro,
será a desagregação do projeto
europeu e o início da decadência
irremediável da Europa.

Vê com preocupação
as reformas restritivas que
Portugal e outros países
são forçados a tomar por
exigência de Bruxelas?
As medidas de austeridade que
vários países têm tomado são ne-
cessárias para a superação da cri-
se. Vide o exemplo da Alemanha,
o país mais poderoso. Mas devem
ser moderadas com apoios aos

mais pobres e carentes, porque as
pessoas contam mais do que os
equilíbrios de orçamento, por
mais importantes que estes se-
jam. Quanto às consequências
sociais, é preciso evitá-las, por-
que são perigosas, sobretudo,
para os que as promovem. Como?
Pelo diálogo e pondo as preocu-
pações sociais acima de tudo.

Os alertas de que o euro está
em risco são válidos?
Absolutamente válidos. É um
risco sério que corre a União e
que deve ser combatido. ■

Relações com a China são normais, diz Irã
O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse ontem que o apoio
da China às novas sanções da ONU contra o seu país não afetam as
relações bilaterais, mas criticou Pequim e outras potências nucleares por
quererem monopolizar a tecnologia. Durante visita a Xangai, Ahmadinejad
voltou a minimizar a importância da resolução aprovada esta semana pela
ONU, que ele qualificou como “um pedaço de papel sem valor”. O governo
dos EUA “está abusando do seu poder no Conselho de Segurança”, disse.

● O primeiro-ministro
britânico, David Cameron, debate
com o presidente dos EUA,
Barack Obama, por telefone,
o derramamento de óleo no Golfo.
● Presidente palestino, Mahmoud
Abbas vai a Madri e será recebido
pelo premiê Rodriguez Zapatero.

AGENDA DO DIA
Aly Song/Reutres

que Europa é alvo de um ataque especulativo
a introdução de limites ao déficit na Constituição dos países, pois bloco tem “uma lógica federativa” que deve ser acatada

Phelps teme por
‘década perdida’
Ganhador do Prêmio Nobel diz
que Ocidente precisa reverter
o declínio e retomar expansão

Os Estados Unidos e a Europa
devem apoiar as suas economias
para evitar uma “década perdi-
da”, disse o economista ganha-
dor do Prêmio Nobel, Edmund
S. Phelps. “As perspectivas de
médio prazo para os EUA não
são brilhantes, embora não tão
frágeis como para a Europa”,
disse Phelps ontem, durante
discurso em uma conferência
em Helsinque, patrocinado pe-
los bancos centrais da Finlândia
e Itália. “O Ocidente deve pro-
curar evitar a ‘década perdida’
adotando medidas em breve -
mas não apressadamente - para
reverter o declínio em seu dina-
mismo econômico”.

A turbulência na Europa au-
mentou a preocupação dos in-
vestidores que a recuperação vai
esmorecer e provocou quedas
nos mercados acionários ao re-
dor do mundo caem. O MSCI

World Index tem queda de 7,5%
este ano, enquanto o S&P 500
dos EUA perdeu 2,5% e o Euro
Stoxx 50 caiu 11%.

Enquanto as quedas na cota-
ção do euro e do dólar ajudam a
impulsionar as exportações da
Zona do Euro e nos EUA, o de-
clínio no valor das moedas terá
pouco impacto sobre o mercado
de trabalho, disse Phelps, pro-
fessor da Universidade Colum-
bia. “A melhora nas exportações
não vai diminuir o desempre-
go”, afirma. ■ Bloomberg

A Comunidade
Econômica Europeia
(CEE) foi criada em 1957
com a finalidade de
estabelecer um mercado
comum europeu. Os
primeiros integrantes
foram França, Itália,
República Federal Alemã
(Alemanha Ocidental na
época), Bélgica, Países
Baixos e Luxemburgo.
Em 1965 o Tratado de
Bruxelas consolidou
a fusão e em seguida
aderiram o Reino Unido,
Irlanda e Dinamarca
(1973), Grécia (1981),
e, em 1986, Portugal e
Espanha. Com o Tratado
Maastrich, em 1992
criou-se oficialmente
a União Europeia (UE),
que é integrada por
27 membros. Já a moeda
comum europeia
começou a circular no
dia 1º de janeiro de 2001
e atualment 16 países
integram a Zona do Euro.

“Há 25 anos não podíamos
adivinhar as transformações
radicais e profundíssimas por
que passou — e continua a passar
— o mundo em todos os setores”

Nelson Ching/Bloomberg

Vanda de Mello/Bloomberg

Jock Fistick/Bloomberg

“Como disse Felipe
Gonzalez, a UE tem
estado paralisada,
sem coragem dos
dirigentes para as
novas situações e que,
por isso, se deixou
atrasar 15 ou 20 anos

“Perspectivas para a
UE são sombrias com
a ameaça de contágio
da crise da Grécia

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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