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Notas de abertura

É com grande prazer que prefacio o volume que contém os tex-
tos das conferências, realizadas durante 2018, submetidas ao tema as 
“Décadas da Europa” organizadas pela Comissão Europeia.

Devo salientar que esta Comissão, sob orientação do seu Presi-
dente Embaixador Rosa Lã, vem-se dedicando a evocar os princi-
pais passos que foram necessários para a nossa adesão à Comunidade 
Europeia, bem como os principais eventos ocorridos no impor-
tante lapso de tempo de mais de 30 anos da nossa adesão até hoje.

Foi assim que surgiram as duas publicações anteriores – Memó-
rias da Adesão, em 2016, e a Europa na Encruzilhada, em 2018 – em 
que estão compiladas todas as conferências realizadas para a evoca-
ção dos factos principais da história daqueles eventos.

São dois volumes de grande valia em que colaboraram muitos 
dos atores que participaram nos eventos de vários tipos: inúmeras 
reuniões internacionais decisivas, um enorme trabalho de prepa-
ração de dossiers para levar a bom termo aquelas reuniões defen-
dendo os interesses nacionais, etc.

Em 2018 desenvolveu-se o Ciclo de Conferências “As Décadas 
da Europa”. A primeira década (de 1986 a 1996) foi designada 
como a das “Grandes Transformações”.
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Foi a altura de ouvir os Profs. Aníbal Cavaco Silva, Prof. Valente 
de Oliveira, Dr. Arlindo Cunha, Prof. João de Deus Pinheiro e 
Dr.  Vítor Martins. Fechou este ciclo de conferências um pai-
nel onde intervieram os Drs. Rui Vilar e Eng. Eurico Cabral da 
 Fonseca e Dr. Figueiredo Lopes.

A 2.ª Década, de 1997 a 2007, designada “O Grande salto em 
frente”, contou com as intervenções dos Dr. Carlos Costa, Dr. José 
Luís Vilaça, Eng. João Cravinho e Embaixador Seixas da Costa. 
O painel de encerramento teve três protagonistas: Eng. Pedro de 
 Sampaio Nunes, Prof.ª Maria João Rodrigues e Dr. José Ribeiro 
e Castro.

A terceira década, de 2008 a 2017 designada “As grandes crises”, 
contou com as intervenções do Dr. Durão Barroso, do Dr. Augusto 
Mateus, da Dr.ª Maria Luís Albuquerque, do General Luís Valença 
Pinto, do Dr. Luís Amado e foi encerrada por uma importante 
 alocução do Prof. Marcelo Rebelo de Sousa. Esta última sessão 
decorreu na Sala Portugal com larga participação de sócios da 
Sociedade de Geografia de Lisboa.

Sem dúvida que este Ciclo de Conferências, que se reúnem neste 
livro, é um marco importante na atividade sociocultural da Socie-
dade de Geografia de Lisboa. Esta atividade manifesta-se principal-
mente pelo labor das suas Comissões e Secções.

É da mais elementar justiça salientar as atividades da nossa 
Comissão Europeia superiormente conduzida pelo seu Presidente, 
Senhor Embaixador Rosa Lã.

Luís Aires-Barros
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
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Em 2016, ano em que se completaram três decénios desde que 
Portugal retomou o seu lugar natural entre a família das nações 
europeias democráticas, unidas no âmbito da atual União Europeia 
(UE), a Representação teve a boa fortuna de se associar à Socie-
dade de Geografia de Lisboa e ao Instituto de História Contempo-
rânea da NOVA FCSH, num projeto de longo fôlego que agora se 
completa: registar as memórias, as reflexões e a visão de futuro de 
um conjunto de protagonistas e intervenientes de relevo na nossa 
história europeia recente em três ciclos de palestras, o último dos 
quais, “As décadas da Europa”, é agora dado à estampa.

A associação da Representação da Comissão Europeia em 
 Portugal aos ciclos de palestras e debates sobre a Europa decor-
ridos na Sociedade de Geografia de Lisboa enquadra-se num 
amplo esforço da Comissão Europeia para promover o debate 
sobre a Europa e o seu futuro através de diálogos com os cida-
dãos. Este processo de debate e de escuta tornou-se assim um 
elemento constante do trabalho diário da Comissão Juncker e da 
sua  Representação em Portugal. Estivemos presentes em todas as 
regiões do nosso país, onde realizámos dezenas e dezenas de diálo-
gos com os cidadãos, nos quais participaram os mais diversos atores 
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e responsáveis políticos nacionais e europeus. Ouvimos os parti-
cipantes, pro curámos responder às suas questões e preocupações 
e transmitimos à Comissão os seus pontos de vista e expectativas 
quanto o futuro da União.

2019, ano de eleições europeias, representa, de certa forma, a 
meta da discussão e das conversas sobre a Europa que encetámos 
há três anos. No momento em que se publicam as palestras do ciclo 
“As décadas da Europa” da Sociedade de Geografia de Lisboa, ouso 
esperar que os numerosos debates que promovemos se traduzirão 
numa participação eleitoral mais forte e mais informada dos cida-
dãos portugueses. 

Sofia Colares Alves
Chefe da Representação da Comissão Europeia em Portugal
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Prefácio

João Rosa Lã 

Com a publicação deste terceiro livro As Décadas da Europa, ter-
minamos a principal tarefa a que nos propusemos quando assu-
mimos a responsabilidade de dirigir a Comissão Europeia da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. Essa tarefa foi a de promover o 
registo, para memória futura, dos depoimentos, dos testemunhos e 
das reflexões de alguns dos muitos portugueses que, desde o início 
da década de 70 do século passado, dedicaram o melhor do seu tra-
balho, esforço e empenho para concretizar a integração de Portugal 
no projeto europeu, nascido após a última guerra mundial.

Com esse objetivo, e em parceria com o Instituto de História 
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e a Represen-
tação da Comissão Europeia em Lisboa, cuja colaboração muito 
agradecemos, organizámos três ciclos de conferências e mesas 
redondas, procurando cobrir todo o período que decorre desde o 
início oficial das negociações para a adesão de Portugal às Comu-
nidades Europeias até ao momento atual. 

O primeiro desses ciclos, iniciado em 2015, teve como princi-
pal objetivo o registo histórico do processo de negociações para a 
entrada de Portugal nas C.E., através dos testemunhos de alguns 
dos protagonistas desse período, os quais foram publicados no livro 
As Memórias da Adesão. À Mesa das Negociações.
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Em 2016-17, o segundo ciclo desta iniciativa foi dedicado aos 
grandes desafios que a União Europeia enfrenta e os caminhos do 
futuro, numa altura em que o próprio projeto europeu é posto 
em causa, duvidando alguns, mesmo, da sua viabilidade. Reunimos 
depoimentos, análises e reflexões de algumas das personalidades 
mais relevantes dos nossos meios académicos, políticos e de análise 
política, com diversa orientação ideológica. Também deste ciclo foi 
publicado um livro, A Europa na Encruzilhada.

Durante todo o ano de 2018, a Comissão Europeia da Socie-
dade de Geografia de Lisboa realizou o registo histórico do que 
aconteceu nas primeiras três décadas de participação plena nesta 
aventura coletiva, que transformaram profundamente a sociedade 
portuguesa, num ciclo intitulado “As Décadas da Europa”. Este foi 
dividido em três décadas, a de 1986-1996 – “As grandes transfor-
mações” – a de 1996-2005 – “O grande salto em frente” – e de 
2006 até agora, “As grandes crises”, tendo-se procurado obter o 
testemunho dos principais protagonistas políticos desses períodos. 

Acreditamos que com a recolha de todos estes testemunhos 
diretos, das reflexões feitas e das análises produzidas – que muitas 
vezes suscitaram dúvidas e, porventura, não poucas perplexidades – 
estaremos a contribuir para ajudar a melhor compreender e 
a interpretar a complexidade que nos envolve e que dificulta a 
identificação de bases sólidas para assegurar a construção do nosso 
futuro coletivo. Ficaremos, assim, um pouco melhor preparados 
para poder tentar dar respostas adequadas às perguntas que qual-
quer português formula, quando confrontado com a incerteza do 
futuro que nos espera: 

•  Que queremos para o futuro do nosso País? E o que é que 
definitivamente procuramos, enquanto comunidade coletiva?

•  Será o projeto de integração europeia a nossa melhor espe-
rança para continuarmos a ser uma “Nação viável”? Haverá 
outras alternativas sólidas para assegurar o futuro coletivo, como 
Nação? E se sim, quais são, onde estão? E em que condições e 
com que meios contamos para as alcançarmos?
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•  Face aos complexos problemas que a União Europeia enfrenta 
e à aparente incapacidade de lhes dar resposta em tempo útil e 
de forma definitiva, que reformas têm de ser feitas e quem as 
poderá levar a cabo?

•  Quais as soluções que melhor nos podem convir e de que 
meios dispomos para os poder alcançar? Quais as nossas capa-
cidades para promover ou influenciar qualquer um dos cená-
rios que se nos apresentam?

Todas estas questões, pertinentes e irrecusáveis, deveriam mere-
cer uma ampla reflexão por parte de todos: órgãos de soberania, 
agentes económicos, atores sociais e restantes elementos da socie-
dade civil. Estaríamos, assim, a contribuir para a formação de uma 
estratégia nacional eficaz, para assegurar a melhor defesa dos inte-
resses portugueses, e como fazê-lo, aproveitando o seu cruzamento 
com os interesses dos nossos parceiros mais próximos.

Uma questão essencial se coloca: como reforçar e valorizar os 
meios de que dispomos, de forma a assegurarmos a viabilidade do 
País e de contribuirmos para que o equilíbrio europeu e mundial 
nos seja o mais favorável possível. Estou a pensar, por exemplo, 
na exploração das riquezas da nossa plataforma continental redi-
mensionada, no pleno aproveitamento das nossas capacidades em 
matéria de energias renováveis ou na qualidade que mostramos 
no domínio das novas tecnologias digitais, ou, ainda, na poten-
cialização internacional do espaço da lusofonia e da existência 
de uma forte rede de comunidades portuguesas espalhadas pelo 
mundo. 

Também aqui se joga o nosso futuro coletivo, como comunidade 
regional com influência global, sem a qual o nosso destino ficará 
nas mãos dos outros. E aí, sim, ficaremos à mercê dos mais fortes1.

1 Para uma abordagem mais profunda desta problemática, recomendo a leitura 
do magnífico estudo do Dr. Pedro Marinho da Costa As Crises e os Homens no 
Século XXI. O Sentido da História e o Portugal Europeu, editado pela Esfera do 
Caos e apoiado pela CE da SGL, de onde recolhi algumas das reflexões que aqui 
apresento.
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Acredito que este será um dos maiores e decisivos desafios que 
todos nós, portugueses, temos de enfrentar.

Daí termos sido levados a empreender esta tarefa. Modesta nos 
seus meios, mas ambiciosa nos objetivos. 

Se tivermos contribuído, por pouco que seja, para chamar a 
atenção dos portugueses para o grande esforço que teremos de 
fazer, para a necessidade de convocarmos todas as nossas forças, seja 
para reforçar a nossa influencia junto dos nossos parceiros, seja para 
evitar que a Europa soçobre ou se desagregue e, com ela, Portugal 
se enfraqueça e dilua, teremos alcançado muito mais do que nos 
propusemos.
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Marcelo Rebelo de Sousa

“Décadas da Europa” é o título da série de conferências, em 
boa hora organizadas pela Sociedade de Geografia de Lisboa – 
iniciativa que agradeço como cidadão e louvo como Presidente 
da República – título que, aliás, eu próprio também quis tomar 
para síntese das palavras de hoje, ao encerrar o prestigiado ciclo de 
testemunhos.

“Décadas da Europa”, de facto, porque de mais de sete décadas 
se trata, ao olhar para o processo de integração europeia encetado 
no pós-guerra, e de mais de quatro décadas se fala, ao apreciar o 
percurso nacional nesse processo mais vasto. 

Ter presentes umas e outras é essencial para se poder decifrar 
lições do passado e definir linhas para o futuro. 

Antes, porém, de ensaiar um tal exercício, quatro observações 
prévias cumpre aduzir.

A primeira é a de que a Europa não começou a existir em 
meados do século pretérito, antes corporiza uma longa e riquíssima 
História, que importa conhecer e reconhecer para iluminar 
caminhos e esclarecer considerações analíticas. 

A segunda é a de que, ao menos da perspetiva que perfilho 
e sei corresponder aos pergaminhos desta ilustre Casa, discretear 

Intervenção de Sua Excelência  
o Presidente da República

As Décadas da Europa.indd   19 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

20

acerca da Europa ignorando o universo todo, e nele o muito que 
descobrimos, contactámos, partilhámos, em tons e com sucessos 
diversos, no curso dos séculos, é missão impossível e largamente 
inútil.

A Sociedade de Geografia de Lisboa nasceu e fez-se, precisa-
mente, a pensar em horizontes mais vastos, sem os quais o debate 
sobre o destino europeu é um debate pobre e empobrecedor. 

A terceira é a de que Portugal se formou e afirmou como 
plataforma entre culturas, civilizações, oceanos e continentes. 

Ignorá-lo ou entender encontrar-se essa vocação pátria prescrita 
ou ultrapassada significa nada ter aprendido nem com os passos de 
ontem, nem com os desafios de hoje. 

A quarta é mais uma nota de humilde contenção.
Meditar sobre as décadas da Europa é, certamente, transmitir 

reflexões sobre o pessoalmente vivido em boa parte desse tempo. 
Mas, as memórias verdadeiramente relevantes são as que respeitam 
às ideias-força, não as que se prendem aos pequenos factos, mesmo 
os que se retém como mais impressivos em cada momento. 

Todos sabemos por que razão a vontade política de integração 
europeia se adensou à saída da Segunda Guerra Mundial, e, tam-
bém, porque, frustrado o sonho, então inviável, de uma integração 
política ou militar, acabou por vingar, ainda assim laboriosamente, 
um desígnio pragmático de natureza económica e, mais vagamente, 
social. 

Durante mais de 30 anos, o processo em apreço desenrolou-se 
num contexto geoestratégico global relativamente estável e obede-
ceu a coordenadas que cumpre recordar, até para o cotejo com o 
que de completamente diverso se nos oferece, nestes idos, enfrentar.

O mundo era e seria até quase ao final dos anos 80 bipolar, 
com duas superpotências, seus hemisférios, ou, pelo menos, áreas 
de influência, ora com clara supremacia norte-americana, ora com 
ascenso relativo soviético em zonas de fronteira entre hemisfé-
rios, ora com a emergência, antes da decomposição, do chamado 
 Terceiro Mundo – mais depressa próximo da superpotência a leste –, 
ora com o princípio, lento e compassado, da presença chinesa. 
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E a estrutura organizativa do mundo traduzia esse bipolarismo. 
Ou seja, havia mais certezas do que incertezas, mesmo se as certe-
zas conheciam desvios ou eram mais fator de desagrado do que de 
agrado de parte a parte.

Acreditava-se, ainda, no crescimento ilimitado e as preocupações 
de sustentabilidade, tal como as assimetrias, eram vistas a muito 
longo prazo, umas, e como preço da natureza das coisas, outras. 

Neste quadro, os avanços europeus caracterizavam-se por traços 
essenciais: 

Eram fruto do voluntarismo de minorias liderantes, convictas 
de um projeto comum para a paz e a segurança europeias, a que 
os povos adeririam, por reflexo da memória de guerra, por fácil 
entusiasmo pelo Providencialismo do Estado Social, ele mesmo, 
tal como o crescimento, tidos como ilimitados, por equilíbrio no 
mundo e autodefesa próxima perante a superpotência vizinha, 
contando, de resto, com o escudo político da Aliança Atlântica, isto 
é, da superpotência amiga e aliada. 

O projeto era político e fortemente doutrinário e ideológico, 
embora, para conquistar os mais soberanistas, como desde o começo 
a França, e durante longuíssimo tempo o Reino Unido, tivesse 
de parecer só económico ou económico-social. Expressava a visão 
democrata-cristã ou social-cristã unificadora da Europa, ainda que 
aberta ao universo. E a ela se juntaria a perspetiva socialista e social-
-democrata, defensora da paz e da democracia económica, social e 
cultural por via reformista.

Assim se constituiria, nos anos 60, 70 e 80, a sólida base político -
-partidária da integração europeia – indo do centro-direita demo-
crata-cristão ao centro-esquerda socialista e social-democrata –, 
base essa que ajustaria consensos funcionais, repartições de postos 
cimeiros e afirmação externa. 

Para ir moldando o voluntarismo aos povos, respondendo às suas 
preocupações concretas e defrontando complexos momentos de 
aprofundamento e alargamento, o processo era gradualista, para o 
que contava com a relativa estabilidade do universo à sua volta, com 
o tempo amplo para evoluir e com a crença na  perdurabilidade 
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da base de apoio e dos próprios sistemas políticos, económicos e 
sociais internos.

Só o gradualismo permitia avançar e recuar, ou parar, modu-
lando reações às flutuações britânicas e francesas sobre o curso dos 
acontecimentos, às reticências e condições da EFTA e de nórdicos 
ou neutrais, à chegada à Democracia de Estados do Sul, ao endu-
recimento soviético nos anos 70 e à antecâmara da revolucionária 
reunificação alemã. 

Para além disso, a Europa integrada desempenhava papel impor-
tante, quer como depositária de valores do Estado de direito demo-
crático num panorama em que a sua consagração rareava, quer 
como fiel, muitas vezes insubstituível, na balança de poderes globais.

O somatório de coordenadas elencadas legitimava uma sensação, 
para não dizer ilusão, de estabilidade perpétua, alheia à aceleração 
do tempo e à radical mutação geopolítica vivida a partir do final 
dos anos 80 do século transato. 

Ora, as coordenadas que, assim, haviam dominado as realidades 
universal e europeia alteraram-se radicalmente. 

Passemos a analisar a realidade dos derradeiros trinta anos, e, de 
modo especial, a que hoje nos envolve.

Depois da queda do muro de Berlim e da complexa década que 
se lhe seguiu, a estrutura bipolar pareceu substituída por uma nova, 
monopolar perfeita, liderada pelos Estados Unidos da América. 

Essa visão, contudo, rapidamente se esfumou com a transição 
para o monopolarismo imperfeito ou condicionado, na viragem 
do século – revelando a necessidade de apoios ou mesmo coliga-
ções mais ou menos amplas para intervenções em áreas sensíveis 
do globo –, e, depois, para o multipolarismo assimétrico e de perfil 
em mutação.

Os Estados Unidos da América continuariam a ser, nesse novo 
quadro, a mais forte potência política e militar, embora perdendo 
algum espaço em termos económicos. A outra anterior superpo-
tência atravessaria evidentes constrangimentos económicos, apesar 
do arsenal militar e da forte presença regional. Novas econo-
mias emergentes surgiriam a afirmar, em termos e graus diversos, 
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 desenvoltura internacional acrescida. E, nelas, avultariam China e 
índia, por esta ordem na perceção alheia, ordem, aliás, curiosa-
mente inversa à prefigurada, anos antes, para o dealbar do novo 
século, pelo perscrutante Henry Kissinger.

Mas, esta mesma aceleradíssima evolução conheceu e conhece 
uma, em parte inesperada, mudança nos últimos dois anos, que 
pode prolongar-se, pelo menos, por mais outros seis. 

Refiro-me à aparente viragem norte-americana para o unilate-
ralismo, a relativização do papel de algumas organizações interna-
cionais, o discurso de confronto comercial com a estratégia chinesa 
e os virtuais efeitos colaterais nas relações com a União Europeia. 
Reporto-me ainda à sintonia entre traços de posição e de estilo na 
liderança em Washington e em lideranças emergentes na Europa, 
ao reaparecimento da Federação Russa – em termos estratégicos, 
militares e cibernéticos – no equilíbrio de forças na mesma Europa, 
no Próximo e Médio Oriente e no Norte de áfrica –, de resto, 
beneficiando de erros e omissões acidentais – e à afirmação da 
China, através da iniciativa “Uma Faixa, uma Rota” e outros ins-
trumentos diplomáticos paralelos, tirando proveito do seu poder 
económico, que, nomeadamente, inclui ativos acumulados na base 
de défices do seu principal contendor comercial.

Arrumando e sistematizando questões, bem se poderia dizer o 
seguinte: que o mundo caminha para a inexistência de monopo-
larismo nas próximas largas décadas; que só o tempo mostrará se 
as proclamações unilaterais norte-americanas são mero discurso 
interno – mais ou menos eleitoral – ou conseguirão efeito externo 
desejado; que disso mesmo dependerá a posição estrutural norte-
-americana quanto à União Europeia – querendo a sua unidade 
e força, querendo substancialmente condicioná-las, ou querendo 
uma e outra coisa, consoante as circunstâncias e o teor das lideran-
ças na Europa –; que a Federação Russa tentará sempre capitalizar 
as cisões entre EUA e União Europeia e consolidar o compromisso, 
menos exequível, mas possível, entre a óbvia potência regional e a 
sonhada potência global; que a China prosseguirá o seu lento e 
paciente percurso de equilíbrio com os EUA, de gestão  regional 

As Décadas da Europa.indd   23 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

24

com a Federação Russa, de apoio tático à União Europeia e de 
expansão no mundo, embora sem ilusões quanto à viabilidade 
de qualquer novo bipolarismo a curto prazo. 

O mundo andará, pois, pelo multipolarismo uns tempos lar-
gos, a exigir reajustamento urgente das organizações internacio-
nais, a começar pelas Nações Unidas, como o tem defendido o 
Secretário -Geral António Guterres. 

E outros fatores não podem ser descurados nesse panorama global 
– do crescimento populacional exponencial africano às migrações 
nesse continente e na América Latina, do papel de outros protago-
nistas asiáticos relevantes, como a qualificadíssima índia ao sabedor 
Japão e às Coreias mais próximas, e até à magna questão – essa secu-
lar – de saber se o centro do poder económico, outrora situado na 
ásia e deslocado para Ocidente, com a  Revolução  Industrial – pri-
meiro para Inglaterra e Europa, em geral, depois para os EUA –, pelo 
 Ocidente ficará ou regressará às ásias ou ásia-Pacífico, expressões 
que abarcam o inevitável diálogo futuro sino-indiano-nipónico, que, 
para estupefação de muitos, se poderá esboçar, em breve, e, depois, 
fazer algum, sinuoso embora, caminho.

Neste contexto, a União Europeia pode continuar a ser um 
 projeto voluntarista, mas tal já não chega. Ou conquista os povos 
– e, portanto, os eleitorados – ou perde legitimidade. Essa a lição 
desvendada por referendos, eleições e, mais recentemente, movi-
mentos inorgânicos, na essência ou na aparência, sempre fáceis de 
apoiar, de dentro e de fora. 

Por outro lado, ao perder um dos seus mais importantes mem-
bros, o Reino Unido – e este é um dado novíssimo e radical-
mente diferenciador nestes tempos –, tudo tem de fazer para, não 
podendo recuperá-lo, minimizar essa perda, encontrando entendi-
mentos que sejam, também para esse parceiro muito especial, uma 
minimização dos custos dos passos que der ou venha a dar.

E o sucesso nesses entendimentos vai condicionar a própria legi-
timação interna pelos eleitorados. 

A União Europeia pode, entretanto, continuar a dar especial 
ênfase ao trilho económico-financeiro, desde sempre privilegiado.
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E, nele, ter presente os equilíbrios orçamental e externo e o 
controlo do endividamento público e mesmo do endividamento 
em geral. 

Mas não pode nem deve esquecer o crescimento, o emprego e a 
estabilidade social. 

É verdade que, há cem anos, o desregramento financeiro e mone-
tário gerou os tropismos que culminaram na Guerra. 

Não o é menos, porém, que, nestes tempos de crescimento e 
emprego grassam contestações, inorgânicas ou orgânicas radi-
cais, aos patamares fiscais, à cruel realidade dos limites do Estado -
-Providência, à dificuldade de resposta a novas pressões sociais, 
de grupos excluídos pelas crises, pela idade, pela condição, pelas 
migrações ou refugiados de áreas vizinhas. 

Se assim foi e é já com indicadores apesar de tudo lisonjeiros, o 
que será deixando eles de existir ou conhecendo patente mitigação? 

No fundo, impõe-se uma gestão complexíssima de equilí-
brios entre uma sensatez financeira essencial e um crescimento-
-desenvolvimento económico e humano integrador de tensões 
comunitárias.

À sua maneira, é o assumir do regresso da política, que sempre 
esteve subjacente à chamada tecnocracia, mas que ganha acrescidos 
foros de cidade nesta encruzilhada. 

Falar em política é falar no refazer da base de apoio do projeto 
europeu que se esboroou com o tempo. 

Não existe mais a sólida base do passado, feita de famílias 
democrática -cristã alargada e socialista e social-democrata. 

Não existe, porque a primeira família conhece clivagens antes 
desconhecidas e a segunda minguou e tem-se defrontado com 
sucessivas tarefas de reforço da coesão interna.

Não existe, por outro lado, porque as duas, somadas, poderão ser 
insuficientes para a estabilização das instituições num futuro muito 
próximo. Antes exigindo negociações a três ou quatro famílias par-
tidárias europeias. 

Só que o sistema de partidos europeu não existe no vazio, não 
é uma autocriação, antes reflete os sistemas partidários nacionais. 
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Pretender lideranças europeias fortes com lideranças nacionais 
fracas é almejar o inverosímil.

Os anos que se avizinham terão de ser de reconstrução dos 
sistemas de partidos nacionais, ou mesmo dos sistemas políticos 
nacionais. 

E esse refazer depende, no essencial, da capacidade de sistemas 
partidários e políticos para responder a necessidades culturais, eco-
nómicas e sociais, antigas e novas, a uma pressão temporal sufocante, 
a uma exigência de proximidade galopante – galopante por causa 
da democracia mediática e eletrónica, e por causa da democracia 
inorgânica multiplicada –, a uma anciana de inúmeras instituições, 
e às condicionantes externas vindas de uns EUA com estatuto de 
liderança que se quer replicar, e da Federação Russa, com a tenta-
ção de ver a sua expansão vital ligada ao enfraquecimento politico, 
cibernético e social da União Europeia. 

Se a isto aditarmos decisões instantes, umas estruturais, outras 
conjunturais, teremos um caderno de encargos pesadíssimo para o 
final de 2018 e início de 2019. 

Estou a pensar em matérias estruturais como, nomeadamente, a 
União Económica e Monetária, a União Digital, a União Bancária, 
a Defesa e a Segurança, a Política Externa, desde logo nas áreas vizi-
nhas, a parceria com áfrica, as Migrações, tão necessárias a várias 
sociedades europeias e tão mal recebidas noutras dessas sociedades.

Estou, do mesmo modo, a pensar em matérias conjunturais, mas 
de efeitos duradouros, como o Quadro Financeiro Multianual para 
2021-2027. 

Tudo num contexto assinalado por duas constantes dialéticas. 
Uma, entre clivagens, que os alargamentos sempre propiciam, e um 
instinto de sobrevivência e de busca da unidade, no essencial ou 
no mais urgente. Outra dialética, entre o hipergradualismo, resul-
tante da composição entre divergir e unir, e a intuição de que, sem 
alguns passos mais claros e afoitos, qualquer nova crise financeira 
ou económica pode, novamente, atingir sem defesa a UEM, e qual-
quer nova gigante pressão migratória pode criar becos sem saída, 
à míngua de prevenção global, ou, pelo menos, regional. 
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Não são, por conseguinte, nem simples nem lineares os desafios 
que testam, por estes dias, os líderes europeus. Eles e os seus siste-
mas. Eles, os seus sistemas e, sobretudo, os seus povos. 

Dois dias volvidos sobre a data da adiada votação na Câmara dos 
Comuns sobre documentos cruciais para o relacionamento entre a 
UE e o Reino Unido, mal ficaria não olhar, por uns instantes que 
seja, para o cenário que se nos oferece.

Ninguém sabe qual o veredito definitivo dos Comuns, quando 
ele ocorrer. 

Sabe-se, contudo, que a rejeição parlamentar de acordos fruto de 
aturada diplomacia não poderá esperar da União Europeia cedên-
cias em domínios essenciais. 

A União foi até onde podia ir – salvaguardando as liberdades 
estruturantes e o mercado único – e o Tribunal da Justiça fran-
queou uma porta a eventual revogação da decisão de saída.

Pode juntar uma declaração interpretativa sobre a questão sensí-
vel da Irlanda, tentando facilitar a frágil posição do Governo britâ-
nico? Pode abrir para uma solução norueguesa? 

Mas podem esses ou outros gestos formais – sem alterar a subs-
tância – viabilizar ou votação favorável dos Comuns ou saída dura 
sem queda do Governo? O movimento é muito sensível. 

E o espaço de tempo e modo é, como se sabe, extremamente exíguo. 
Portugal tem sido apóstolo permanente da maior abertura euro-

peia e está preparado para, em todos os cenários, reforçar os laços 
– também todos eles – com o aliado mais antigo na sua História. 

Mas ainda esperamos – apesar de tudo ou quase tudo – que o 
caminho do bom senso, o ideal ou, ao menos, o possível, seja o tri-
lhado. Para bem da Europa. E para bem do Reino Unido. 

E mais não é possível ao Presidente da República Portuguesa 
aditar neste preciso instante. 

De Portugal se disse uma palavra, inevitável, ao mencionar-se 
este apartar de rumos entre Reino Unido e União Europeia, que 
desejaríamos nunca ter sido suscitado.

Importa, a esse propósito e mais amplamente, rever matéria dada, 
a saber a nossa inabalável política externa. 
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Somos plataforma entre Culturas, Civilizações, Oceanos e 
 Continentes. E somo-lo com excelência. 

Somos importantes no mundo muito para além da localização 
geoestratégica, e mesmo presença humana transcontinental, pelo 
que fomos na História e os outros não esquecem, pela nossa voca-
ção medianeira de sempre e também de hoje, pela nossa diploma-
cia, pelo brio das nossas Forças Armadas, pela qualificação de tantos 
dos nossos, e, ainda – fique o sublinhado –, por não nos esgotarmos 
nunca numa visão unilateral ou unidimensional.

Os nossos melhores estadistas – no devir dos séculos – foram 
sempre cultores do multilateralismo. 

Com irmãos na CPLP e aliados certos e seguros, acima do mais 
na UE e na NATO. 

Só depois, com amigos e parceiros. 
Sendo fortes numa aliança por causa das outras.
E sendo fortes nas alianças por causa das parcerias. 
Não traindo alianças. Aprimorando parcerias. Mas não depen-

dendo em exclusivo de parcerias, nem sequer de alianças. 
A esta luz, debalde se encontrará, num ou noutro lance da 

nossa política externa, desvio do que de mais sagaz foi feito desde 
o século xii, na crise de 1383-1385, nas guerras da independên-
cia, na expansão monetária, nas guerras da restauração, no Pom-
balismo, no reconhecimento da independência americana, no 
liberalismo oitocentista, na Grande Guerra, no Salazarismo, em 
Democracia.

A Europa é um dos pilares essenciais e existenciais do Portugal 
Democrático. 

Mas necessita de ser, entre nós, mais atentamente cuidada, se 
como prioridade nacional deve – e deve mesmo – ser encarada. 

Integrando o núcleo duro, mas prospetivo, da União Europeia. 
Combatendo o confidencialismo e o distanciamento dos por-

tugueses.
Reforçando e ampliando o consenso europeu. 
Dando-lhe constante substância e, por isso, visível significado na 

vida das pessoas. 
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Renovando e vitalizando os sistemas político, partidário, social 
e económico. 

Envolvendo os excluídos e marginalizados. 
Mobilizando a juventude.
Recusando o puro voluntarismo dos decisores e fazendo do 

projeto europeu uma realidade verdadeiramente entendida e abra-
çada pelo povo. 

O tempo urge. E é um erro crasso considerarmos que as mesmas 
causas não geram as mesmas consequências vividas noutras latitu-
des e longitudes. 

Tenho-o dito e repetido, vezes sem conta. 
Antes e depois de ter assumido a missão institucional que é a 

minha, ao serviço de Portugal. 
Portugal não se esgota na Europa.
Mas não pode esquecer ou malbaratar a sua inserção europeia. 
Bem andou a Sociedade de Geografia de Lisboa ao cumprir, 

uma vez mais, a sua função nacional, convocando-nos, a todos, para 
a reflexão sobre as Décadas da Europa. 

Décadas que ajudaram a afeiçoar um Portugal diferente. 
Décadas que nos impõem o dever de fazermos mais e fazermos 

melhor.
O Presidente da República Portuguesa é e será o garante de que 

nenhum contributo, nenhuma entrega, nenhum sacrifício – e já 
foram muitos – será perdido, também nesta senda, a pensar, sempre, 
em Portugal!
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Portugal a aderir, a Europa a mudar: 
a primeira década como Estado-membro

Alice Cunha*

Portugal e a União Europeia (UE) são hoje duas entidades 
indelevelmente (e legalmente) associadas, unidas pela adesão ofi-
cial da primeira à segunda a partir de 1986. Desde essa data até 
à atualidade, os princípios (paz, democracia, desenvolvimento) 
mantiveram -se, mas alteraram-se (ou evoluíram) as políticas (as 
comuns e as outras), aumentou o número de Estados-membros 
e modificaram-se também o desenho institucional e a repartição 
de alguns poderes. 

A primeira década de Portugal na União Europeia – altera-
ção inclusive de nome que também ocorreu neste período pelo 
 Tratado de Maastricht – foi repleta de novidades no aprofunda-
mento da UE, com a revisão de tratados (Acto único Europeu e 
Tratado de  Maastricht); a concretização do Mercado Interno com 
as quatro liberdades de circulação; a criação do Espaço  Schengen, 
da União  Económica e Monetária, da Política Externa e de Segu-
rança Comum e também da política de Coesão Económica e 
Social; a primeira grande reforma da Política Agrícola Comum; a 
concretização de mais uma ronda de alargamento; além de grandes 

* Investigadora e professora auxiliar convidada da NOVA FCSH. 
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alterações geopolíticas, com o colapso da União Soviética e a reu-
nificação da Alemanha.

No que diz respeito à participação de Portugal na UE, desde 
1986 que têm sido notórios dois eixos principais: o primeiro, a oti-
mização dos benefícios decorrentes da adesão, nomeadamente na 
modernização de infraestruturas, na redução das assimetrias regio-
nais, e na captação de fundos comunitários; o segundo, o envol-
vimento nas etapas do aprofundamento comunitário (mercado 
interno, Schengen, euro, PESCD). 

De facto, a primeira década de Portugal enquanto Estado-mem-
bro obedeceu à prioridade máxima da plena integração do país na 
CEE/UE, com a noção da importância que uma boa articulação 
entre as frentes externa e a interna tinha para que a adesão resul-
tasse num êxito. A adesão era então tomada como um fator deci-
sivo para a modernização e para o desenvolvimento do país, e o 
diálogo com os parceiros europeus importante para se encontrarem 
soluções para problemas decorrentes da própria adesão; ao mesmo 
tempo que se pretendia alavancar uma participação ativa no pro-
cesso de construção europeu.

Não descurando as prioridades da UE assim como as caracte-
rísticas específicas que o país apresentava no contexto comunitário, 
 Portugal tinha também desafios internos a fazer face, em concreto: 
i) a nível administrativo, a escassez de recursos e a amplitude cres-
cente de trabalho teriam de levar a uma rigorosa seleção de priori-
dades, assim como a uma reformulação dos esquemas nacionais de 
atuação aos mais diferentes níveis (da Administração ao Governo), 
o que requeria também uma reorganização da máquina do Estado; 
ii) na esfera económica, a reorganização do tecido económico e o 
aumento das exportações; a captação e a canalização do investimento 
direto estrangeiro; assim como a modernização do sistema financeiro.

*

De janeiro a dezembro de 2018, este ciclo de conferências 
“As Décadas da Europa” – cuja inspiração bebeu das palavras de 
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José Medeiros Ferreira1, outra personalidade incontornável quando 
se fala de Portugal e da Europa – contou com a participação de 
antigos primeiros-ministros, ministros, secretários de Estado, depu-
tados ao Parlamento Europeu, técnicos da Administração nacional 
e do funcionalismo comunitário. Todos com o sentimento de dever 
cumprido, obreiros de relações de confiança que foram promo-
vendo e do estabelecimento de compromissos. 

Uma síntese das suas intervenções permite-nos vislumbrar 
alguns pontos-chave dessa primeira década de integração do país 
na UE. Segundo Aníbal Cavaco Silva – figura que acompanha toda 
esta década no Governo como primeiro-ministro –, um dos pri-
meiros desafios que Portugal teve de enfrentar após a adesão foi a 
conquista da credibilidade junto dos outros Estados-membros e 
das instituições europeias, uma vez que a imagem externa do país 
não era a melhor, pelo histórico recente de instabilidade governa-
tiva e de desequilíbrios económicos; ao que acrescenta que, a nível 
do desenvolvimento do país, foi preocupação “trazer para o país o 
maior volume possível de apoios financeiros comunitários”, pelo 
que “a defesa da política de CES esteve sempre na primeira linha 
das posições portuguesas”.

Precisamente sobre o tema dos fundos comunitários, Luís Valente 
de Oliveira, que participara inclusive nas negociações de adesão no 
âmbito da política de desenvolvimento regional, traça um retrato 
de como nesse período de dez anos, além da expectativa inerente à 
inserção na CEE/UE, também se obtiveram muitas realizações com 
a aplicação de meios avultados, através de vários fundos especializa-
dos (FEDER, FEOGA, FSE, Fundo de Coesão). Como o próprio 
refere, depois de “uma longa “dieta” em relação ao investimento 
em projetos físicos nacionais, regionais ou locais”, o país encetou 
uma dinâmica de planeamento, implementação e monotorização 
da aplicação dos fundos, tendo inclusive sido  bem-sucedido na 

1 José Medeiros Ferreira, “Metamorfoses e negociação na União Europeia”, in 
Maria Manuela Tavares Ribeiro (coord.), Portugal – Europa, 25 anos de adesão. 
Coimbra: Almedina, 2012, p. 21.
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obtenção de fundos estruturais em sectores excluídos desse quadro 
de financiamento, como é o caso da saúde e da cultura.

Num tempo em que, como refere Arlindo Cunha, não só eram 
poucos os agroeconomistas no país como, nalguns casos como o seu, 
tinham “de fazer de técnicos e de governantes ao mesmo tempo”, a 
nível da agricultura os primeiros anos pós-adesão foram, primeiro, 
“uma espécie de El Dorado” (como o autor lhe chama), inclusive 
com um aumento significativo dos investimentos na agricultura, e, 
depois, uma etapa dura de modernização e de ajustamento à con-
corrência; ficando pelo meio a primeira grande reforma da PAC e 
a concretização do Mercado Interno.

Estas grandes reformas foram levadas a cabo por “uma verdadeira 
geração de ouro de pessoas” (Delors, Mitterrand, Kohl, Andreotti), 
mas numa altura em que o tema omnipresente era a “euroescle-
rose”, daí também que João de Deus Pinheiro confidencie que 
quando chegou a um dos primeiros Conselhos Europeus em que 
participou o impressionou “a frieza do ambiente” e que percebeu 
logo aí que para “um jovem ministro de Portugal (…) se fazer 
ouvir teria de ser astucioso e inteligente” e as posições do governo 
confluírem todas no mesmo sentido, o que acabaria por acontecer 
durante essa década.

Um dos momentos altos de Portugal na UE nesta primeira década 
foi o exercício da primeira presidência portuguesa do  Conselho, 
que Vítor Martins considera ter sido “o período da minha vida 
ativa mais empolgante e gratificante”, ao mesmo tempo que foi 
simultaneamente um teste à capacidade de planificação, organi-
zação e coordenação do país e uma oportunidade para salientar 
a sua credibilidade junto dos Estados-membros e das instituições 
europeias; enquanto o país também reforçava, por intermédio dessa 
presidência, os laços com a América Latina e áfrica.

Esta foi, de facto, uma época de novas aprendizagens, de instaura-
ção de novas dinâmicas, de mudança ou alteração de estruturas, de 
entre as quais surgiu um novo corpo de funcionários portugueses, 
destacados em Bruxelas, ora na REPER, ora na quota de funcio-
nários das instituições europeias. Os que  chegaram após a  adesão 
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 fizeram-no num “período de euro-euforia e  euro-otimismo”, 
como lhe chama Emílio Rui Vilar, precisamente um desses “portu-
gueses de Bruxelas”, inserido numa burocracia comunitária pesada, 
onde cumpriu as obrigações do cargo para o qual foi nomeado. 
Outro daqueles que participaram “nesse movimento de desloca-
ção de portugueses para trabalharem nas instituições europeias” foi 
António Figueiredo Lopes, primeiro como deputado ao  Parlamento 
Europeu e, depois, como quadro superior da Comissão Europeia, 
entre outros conterrâneos que, nas palavras do próprio, “soube-
ram honrar o nome de Portugal” e contribuir ativamente para a 
 construção europeia. Outro ainda foi Eurico Cabral da  Fonseca, 
que já havia passado por Bruxelas aquando das negociações de 
adesão enquanto funcionário da Administração portuguesa e que 
voltaria após a adesão como “funcionário de Bruxelas”, de acordo 
com a expressão do próprio, que considera pelo seu exemplo tam-
bém que “os portugueses de Bruxelas começaram no tempo da 
negociação”. 

Apesar da experiência prévia noutras organizações internacio-
nais, nada se comparava à integração na Comunidade Económica 
Europeia/União Europeia que, como nenhuma outra, teria um 
impacto enorme, e com um efeito duradouro, em diversas esferas 
da vida do país. Esses anos de “transição” revelar-se-iam impor-
tantes para a capacidade de o Estado português, por um lado, se 
adaptar a uma negociação multilateral permanente e, por outro, 
a capacitar-se internamente para as obrigações decorrentes de 
Estado -membro, ao mesmo tempo que se pretendia mostrar aos 
Portugueses “a bondade da integração europeia”, como refere Luís 
Valente de Oliveira neste volume.

O contexto, de facto, alterar-se-ia muito, pois o país passaria a 
estar envolvido e a participar numa negociação permanente em 
vários domínios e importava definir a atitude portuguesa em relação 
às Comunidades, o que se plasmou num interessante  documento, 
datado de novembro de 1986, intitulado “Portugal nas Comunida-
des Europeias: Orientações Gerais”, no qual se traça um enquadra-
mento da participação do país no seio da “vida comunitária” e o 
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posicionamento português em relação a “grandes questões comu-
nitárias” da época, como o Mercado Interno, a coesão económica 
e social, a reforma da PAC ou o financiamento.

Nesse documento recomendam-se algumas orientações signi-
ficativas para a participação do país na vida comunitária, de entre 
as quais: “o cuidado grau de atenção e cautela que há que pôr em 
todos os actos”; “um particular esforço de coordenação por parte 
do Governo e da Administração, dada a multiplicidade de áreas 
envolvidas e de níveis”; a “necessidade absoluta de assegurar um 
correcto e permanente acompanhamento político-diplomático 
da nossa actividade comunitária”; e “criar condições para poten-
ciar ao máximo as possibilidades abertas pela adesão e minorar os 
seus efeitos negativos”2. Ao mesmo tempo que reforça três aspe-
tos essenciais, que permanecem atuais: primeiro, que “os interes-
ses nacionais, no seu conjunto e a prazo, estão necessariamente 
ligados aos da Comunidade”; que o país deverá “adoptar uma 
atitude construtiva e, tanto quanto possível, consensual”; e que 
“a coordenação e a visão de conjunto impõem-se, com abso-
luta necessidade, nesta experiência inédita das nossas relações 
externas”3.

Por sua vez, uma análise rápida dos relatórios que o Ministério 
dos Negócios Estrangeiros foi produzindo (“Portugal nas Comu-
nidades Europeias”, 1986-1992; “Portugal na União Europeia”, 
1993-1996) regista sobretudo uma compilação ampla de maté-
rias da multifacetada vida comunitária, os objetivos do país nesse 
enquadramento, assim como o alcance de ser Estado-membro. 
No primeiro ano, assinalava-se que o país se foi “habituando à vida 
comunitária – sem sobressaltos, com a normalidade e a naturali-
dade de quem se sente europeu e capaz de responder ao desafio 

2 Secretaria de Estado da Integração Europeia – Comissão Interministerial para 
as Comunidades Europeias, Portugal nas Comunidades Europeias: Orientações 
Gerais, Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, volume I, 1986, não 
assinado, pp. 1, 7.
3 Idem, pp. 11-12.
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que a integração nos põe”4. Dez anos volvidos5, eliminaram-se as 
interpretações, discriminando apenas o trabalho desenvolvido por 
área de intervenção e por tópicos, o que não deixa de ser limitado 
mas ao mesmo tempo constituir uma fonte importante para tra-
balhos futuros, à semelhança dos testemunhos que agora se publi-
cam. De resto, a pertença comunitária do país ainda é grandemente 
um “território desconhecido”, no que diz respeito a uma análise 
exaustiva do impacto que tal pertença tem tido ao longo de mais 
de três décadas.

Muito do que foi concretizado nesta década permanece (Cidada-
nia Europeia, Coesão Económica e Social, Mercado Interno, União 
Económica e Monetária) e, nalguns casos, tornaram-se mesmo em 
bandeiras da União Europeia, como é o caso do ERASMUS e do 
Espaço Schengen. Foi uma década de grandes transformações, na 
qual a história do Portugal democrático acaba também por ser a 
história do Portugal Estado-membro da União Europeia. 

4 Pedro Pires de Miranda in Portugal nas Comunidades Europeias: Primeiro Ano, 
Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1987, p. 10.
5 Veja-se Portugal na União Europeia: Décimo Primeiro Ano, Lisboa, Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, 1997.
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A primeira década na União Europeia

Aníbal Cavaco Silva*

Em 1 de janeiro de 1986 Portugal tornou-se membro de pleno 
direito das Comunidades Europeias. Tinham passado 55 dias sobre 
a minha tomada de posse como primeiro-ministro. Foi um privilé-
gio exercer este cargo durante a primeira década da adesão.

A adesão foi um passo verdadeiramente histórico. A motivação 
residiu na consolidação da democracia e da opção pela economia 
de mercado, no reforço da posição de Portugal na cena interna-
cional e, acima de tudo, na abertura de novas oportunidades de 
desenvolvimento económico e social.

Pensava-se no acesso das exportações portuguesas ao grande 
mercado europeu, na atração do investimento estrangeiro e no 
apoio dos fundos comunitários.

Deste ponto de vista a primeira década foi indiscutivelmente uma 
história de sucesso, como o atestam os relatórios das instituições 
internacionais e personalidades independentes. Para isso contribuiu 
a confiança gerada pela estabilidade política no período 1985-1995. 
Nos primeiros 11 anos de democracia fora intensa a instabilidade 
política: 16 governos.

* Primeiro-ministro dos x, xI e xII Governos Constitucionais, entre 1985 e 1995.
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Na primeira década de adesão o PIB cresceu à taxa de 4% ao 
ano, apesar da forte recessão que atingiu a Europa em 1992-93, 
enquanto Espanha cresceu 3% e a UE 2,4%. A taxa média de 
desemprego situou-se em 6%, o défice das contas externas em 1,5% 
do PIB, e o saldo primário do Orçamento registou um  superavit de 
1,2%.

O rendimento per capita subiu de 53% da média comunitária 
para 66% e no fim de 1995 a dívida pública atingia apenas 59% do 
PIB.

O país mudou estruturalmente e aproximou-se da média de 
desenvolvimento da Comunidade a um ritmo que nunca mais vol-
tou a verificar-se.

O Prémio Joseph Bech, que me foi atribuído no Luxemburgo 
em 1991, não foi mais do que o reconhecimento do êxito da inte-
gração de Portugal nas Comunidades Europeias.

Foi uma década de mudanças na Europa de dimensão histórica: 
queda do Muro de Berlim, reunificação da Alemanha, desmoro-
namento dos regimes comunistas da Europa Central e Oriental, 
dissolução da União Soviética, guerra civil da Jugoslávia e em que 
ocorreu a Guerra do Golfo, a invasão do Kuwait pelo Iraque.

Foi também a década dos grandes passos no aprofundamento 
da integração europeia: foi aprovado o Acto único Europeu em 
dezembro de 1985 – a primeira alteração do Tratado de Roma que, 
em 1957, instituiu a Comunidade Económica Europeia. O Acto 
único promoveu a realização do mercado interno sem barreiras 
até dezembro de 1992 e instituiu a política de Coesão Económica 
e Social (CES).

Mais tarde, em dezembro de 1991, foi aprovado o Tratado de 
Maastricht que criou a UEM, com uma moeda única, e a Política 
Externa e de Segurança Comum.

Foi a década em que teve lugar a primeira grande reforma da 
Política Agrícola Comum.

Percebi desde o início que era importante ter aliados para a defesa 
dos interesses nacionais e que o apoio do presidente da Comissão 
Europeia, Jacques Delors, era da maior importância.
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Foi ainda antes da adesão, 15 dias depois de tomar posse como 
primeiro-ministro, que tivemos a nosso primeiro encontro. Fui a 
Bruxelas para participar na cimeira da NATO e convidei Delors a 
vir à residência do nosso embaixador. Foi o começo de uma rela-
ção frutuosa e amiga.

Convidei-o a visitar Portugal, o que aconteceu logo em abril de 
1986. Para além da reunião com o Governo, foi organizada uma 
visita de Delors ao Norte, acompanhado pelo ministro Valente de 
Oliveira, para lhe dar a conhecer a realidade da região.

Delors era um homem que compreendia a relevância do princípio 
da solidariedade para a construção europeia e sempre revelou parti-
cular sensibilidade para os problemas e especificidades de Portugal.

O seu apoio foi decisivo em múltiplas negociações: PEDIP, 
 Programa de Apoio à Modernização da Indústria Têxtil, POSEIMA, 
reconhecimento da especificidade da agricultura portuguesa.

Portugal sempre defendeu uma Comissão Europeia forte e pro-
curou tê-la como aliada. Olhávamos para a Comissão como uma 
instituição independente a quem competia representar o interesse 
geral europeu, assegurar o tratamento igual de todos os Estados-
-membros e garantir que o interesse nacional dos países pequenos 
e médios não era ignorado.

Em fevereiro de 1987, numa reunião com o colégio dos comis-
sários, empenhei-me em demonstrar que o caminho seguido por 
Portugal era convergente com as posições defendidas pela Comissão.

Logo nos primeiros tempos de adesão visitei os quatro grandes 
países da UE para explicar as medidas do Governo e sensibilizá-los 
para os nossos problemas.

A minha primeira visita ao estrangeiro foi à Alemanha, logo em 
abril de 1986. Era o maior contribuinte para o orçamento comuni-
tário e o segundo cliente das nossas exportações. Na noite anterior 
ao dia da visita, a aviação dos EUA tinha bombardeado a Líbia 
e esse foi o assunto preferido pelos jornalistas na conferência de 
imprensa conjunta com Helmut Kohl.

Na Associação Alemã das Câmaras de Comércio e Indústria 
apresentei aos empresários o novo Portugal, um país que oferecia 
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condições competitivas ao investimento estrangeiro. Em Berlim, na 
visita ao Reichstag, tive a oportunidade de observar o Muro e um 
pouco do que estava para lá dele.

No mês seguinte, em maio de 1986, durante a deslocação 
ao Reino Unido para participar na celebração dos 600 anos do 
 Tratado de Windsor, reuni-me com a primeira-ministra Margaret 
Thatcher no 10 de Downing Street. Era muito desconfiada em 
relação ao orçamento comunitário, mas tratou-me muito simpa-
ticamente. Sabia que eu tinha feito os meus estudos de doutora-
mento na Universidade de York.

Em junho de 1987 visitei oficialmente a França. Estabeleci com 
o primeiro-ministro Chirac uma relação amiga. Apoiava as posi-
ções de Portugal, mas, para ele, acima de tudo, a reforma da PAC 
não podia prejudicar os agricultores franceses. Falávamos das nossas 
experiências de coabitação. Gostei mais de falar com Mitterrand. 
Era um europeísta e manifestou-se aberto à solidariedade europeia 
para com os países menos desenvolvidos.

Em outubro de 1987 visitei Itália, país que era visto como aliado na 
Coesão Económica e Social (CES) devido aos apoios comunitários 
que recebia para a região sul. O primeiro-ministro Giovanni Goria 
era visto como transitório, como era habitual com os primeiros -
-ministros italianos. A Itália tinha por isso pouca influência nas decisões 
europeias. Foram nove os primeiros-ministros italianos que encontrei 
durante a minha década na chefia do Governo português: o primeiro 
foi  Bettino Craxi; o penúltimo Berlusconi e o último Lamberto 
Dini. Mas, até junho de 1992 houve um político italiano que esteve 
presente em todos os Conselhos Europeus, ou como ministro dos 
 Negócios Estrangeiros ou como primeiro-ministro: Andreotti.

A ambição de modernizar e desenvolver Portugal e a consciên-
cia de que os recursos internamente disponíveis eram insuficientes 
levaram-me a envolver e a acompanhar de perto as negociações 
para trazer para o país o maior volume possível de apoios financei-
ros comunitários.

Nesse sentido, a defesa da política de CES esteve sempre na pri-
meira linha das posições portuguesas. Foi instituída no primeiro 
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Conselho Europeu de Chefes de Estado e de Governo em que 
participei, no Luxemburgo, em dezembro de 1985, o qual aprovou 
o Acto único Europeu, que promoveu igualmente a realização do 
mercado interno até 1992.

Foi esse Conselho Europeu que marcou uma nova fase do 
projeto europeu, ultrapassando a situação que era designada de 
“euroesclerose” em que o projeto caíra na primeira parte da década 
de 80. A adesão de Portugal e de Espanha foi apontada como a 
força motriz da dinamização do projeto.

A partir daí, Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia convergiram 
naturalmente na defesa do reforço da CES, política que tinha por 
objetivo assegurar o desenvolvimento harmonioso da Comunidade. 
Houve a preocupação de colocá-la de braço dado com a realização 
do mercado interno, na qual os países mais ricos estavam especial-
mente interessados. Filipe Gonzalez, como primeiro-ministro de 
Espanha, o país da coesão de maior dimensão, desempenhou um 
papel importante, no que era fortemente secundado por Portugal. 
A Irlanda e a Grécia, já beneficiários de fundos comunitários, dei-
xavam o combate para os novos aderentes.

Neste contexto, fiz sempre questão de sublinhar que a CES era 
um objetivo que a todos dizia respeito e que os fundos estruturais 
que lhe davam expressão eram um instrumento ao serviço da polí-
tica comunitária e não de um pequeno grupo de países.

O aumento dos fundos estruturais para a CES e a reforma da PAC 
estiveram no centro do debate sobre o chamado Pacote Delors  I. 
Portugal apoiou a reforma da PAC. Era fundamental para atenuar 
as irracionalidades dessa política (era o problema dos excedentes 
de manteiga financiados pelo orçamento comunitário) e para que 
ela deixasse de absorver um volume desproporcionado de recursos 
financeiros, libertando fundos para o financiamento da CES. Mas, ao 
mesmo tempo, Portugal queria que a reforma da PAC reconhecesse 
a especificidade da agricultura portuguesa, que fossem alargados os 
prazos de transição de que gozava e aumentados os apoios.

O Conselho Europeu de Copenhaga de dezembro de 1987 
falhou no compromisso para a aprovação do Pacote Delors por 
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falta de vontade política da Alemanha, país que ia assumir a presi-
dência em 1 de janeiro de 1988. Portugal conseguiu, contudo, que 
em Copenhaga fossem aceites as suas pretensões em matéria de 
política agrícola.

Seguiu-se o Conselho Europeu extraordinário de fevereiro de 
1988, convocado pela Alemanha para Bruxelas, para aprovar em 
definitivo a reforma Delors. Nele viveram-se momentos de grande 
tensão.

O aumento dos fundos estruturais e o apoio à indústria por-
tuguesa, o chamado PEDIP, eram da maior importância para a 
modernização da economia portuguesa. No final de janeiro de 
1988 escrevi uma carta a Kohl vincando bem as posições portugue-
sas. No entanto, a representação portuguesa junto das instituições 
europeias achava que eu não devia levantar a questão do PEDIP: 
o apoio à indústria portuguesa poderia ser resolvido no quadro dos 
fundos estruturais de coesão. Não era essa a minha opinião.

Antes do início da cimeira reuni-me com Delors para acertar a 
estratégia para a aprovação do PEDIP. Propôs, para o efeito, a inclu-
são na proposta de Quadro Financeiro para 1988-1992 a apresentar 
pela Comissão uma linha específica de 400 milhões de euros. Para 
mim era insuficiente.

Reuni-me também com Kohl, para lhe lembrar a importância 
do PEDIP para Portugal.

Depois de um debate tenso a Comissão viu rejeitada a sua pro-
posta e foi convidada a refazê-la.

Voltei a reunir-me com Delors. Estava bastante irritado, o que 
acabou por beneficiar Portugal. Disse-me que iria subir a verba do 
PEDIP de 400 para 500 milhões, com o que muito me congratulei. 
Depois de uma acesa discussão sobre a reforma da PAC, em que 
Mitterrand e Chirac não aceitavam voltar para Paris sem poderem 
afirmar que os interesses dos agricultores franceses tinham sido 
garantidos, consegui que Margaret Thatcher, sentada ao meu lado, 
não impedisse a aprovação do PEDIP.

Em matéria de fundos estruturais, Portugal assegurou a sua dupli-
cação até 1993. Relativamente à contribuição para o orçamento 
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das Comunidades, a redução da parcela do IVA e a criação de um 
novo recurso calculado com base no Produto Nacional Bruto, mais 
ajustado à prosperidade relativa dos Estados-membros, traduziu-se 
numa redução significativa do contributo de Portugal. A aprovação 
do Pacote Delors saldou-se de facto pela realização dos objetivos 
portugueses a 100%. Foi um acordo histórico para a modernização 
de Portugal.

A delegação portuguesa revelou-se ao longo do Conselho bem 
apetrechada para avaliar quantitativamente os efeitos das propostas 
em discussão e foi consultada por outras delegações (João de Deus 
Pinheiro, Vítor Martins e Carlos Costa formaram uma excelente 
equipa).

Bem mais pacífica foi a aprovação, em dezembro de 1990, do 
programa de apoio excecional ao desenvolvimento dos Açores e da 
Madeira: POSEIMA. Na sequência dos contactos com a Comissão 
para sensibilizá-la para as especificidades e condicionalismos que 
se levantam àquelas regiões, no Conselho Europeu de Rodes, em 
dezembro de 1988, Portugal centrou os seus esforços nos proble-
mas das regiões insulares.

A grande atração desse Conselho foi a namorada do primeiro -
-ministro grego Andréas Papandreou – então já bastante debilitado –, 
a hospedeira de bordo Dimitra. A comunicação social centrou 
nela boa parte da sua atenção. Mitterrand, impulsionado pelo seu 
ministro da cultura Jack Lang, queria que o Conselho aprovasse 
medidas para proteger a produção europeia de programas audio-
visuais, face à crescente agressividade dos EUA e do Japão, o que 
suscitou um debate aceso com o Reino Unido, que se opôs à 
decisão.

Com dificuldade, consegui introduzir o tema das regiões ultra-
periféricas, tendo conseguido, com o apoio da Espanha e da França, 
que a Comissão fosse mandatada para elaborar propostas para 
enfrentar os problemas dessas regiões, o que serviu depois de base à 
aprovação do POSEIMA. Procurei tranquilizar Margaret Thatcher 
que, a meu lado, se manifestava assustada com a possibilidade de 
apoio às duas mil ilhas gregas. Expliquei-lhe que estavam em causa 
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apenas os Açores, a Madeira, as Canárias e os departamentos fran-
ceses ultramarinos.

A aprovação do Quadro Financeiro da Comunidade para 
1993-99, o chamado Pacote Delors II, que era também da maior 
importância para o desenvolvimento do país, envolveu igualmente 
momentos de forte tensão.

De acordo com a estratégia que tinha acertado com Delors, o 
Governo queria aprová-lo durante a presidência portuguesa do 
Conselho, no primeiro semestre de 1992, na cimeira de Lisboa, 
em junho. O NãO da Dinamarca no referendo sobre o Tratado de 
Maastricht impediu a realização desse objetivo.

Na tarde do dia do referendo na Dinamarca reuni-me em Paris, 
no Palácio do Eliseu, com o presidente Mitterrand, que me deu a 
indicação de que o SIM venceria. Qual não foi a minha surpresa 
quando, ao princípio da noite, ao aterrar em Lisboa, recebi a notícia 
da vitória do NãO.

Falei telefonicamente com Kohl, Mitterrand e com o primeiro-
-ministro da Dinamarca para obter o seu acordo para a declaração 
que pensava fazer no dia seguinte, afirmando que a negociação do 
Tratado não seria reaberta. Competia à Dinamarca resolver o pro-
blema criado.

No dia da cimeira de Chefes de Estado e do Governo de Lisboa, 
às 8:00 horas, tomei o pequeno-almoço com Kohl. Recusei fazer 
do NãO da Dinamarca o tema central da reunião do Conselho e 
mantive a agenda que tinha fixado, em que o primeiro ponto era 
o Pacote Delors II. Percebi que a Alemanha, tal como o Reino 
Unido, se oporia à sua aprovação em Lisboa.

A proposta apresentada por Delors ao Conselho foi rejeitada. 
Conseguiu-se, no entanto, a aprovação de um texto preparado pela 
presidência portuguesa em que se reafirmava o reforço das políticas 
no domínio regional e estrutural, tal como resultava do Tratado 
de Maastricht aprovado em dezembro de 1991, o aumento dos 
fundos estruturais para Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda, e em 
que era criado, a partir de 1993, o Fundo de Coesão para financia-
mento de projetos nas áreas do ambiente e das infraestruturas de 
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 transportes, em países com rendimento per capita inferior a 90% da 
média comunitária.

Da maior importância foi o facto de em Lisboa ter ficado estabe-
lecido que as negociações para o alargamento da UE aos países da 
EFTA só começariam depois da ratificação do Tratado de  Maastricht 
e da aprovação do pacote Delors II. Era uma pressão forte deixada à 
presidência inglesa do Conselho no segundo semestre de 1992.

O primeiro-ministro da Dinamarca, Poul Schlüter, que no 
decurso da cimeira foi muito atacado pelo NãO no referendo, 
teve um momento de alegria no início da noite, antes do jantar 
oficial, no Palácio de Queluz, enquanto Kohl viveu um momento 
de profunda desilusão. Teve lugar nesse dia a final do  Campeonato 
 Europeu de Futebol entre as seleções alemã e dinamarquesa. 
 Mandei colocar um aparelho de TV numa das salas do palácio para 
que as delegações dos dois países pudessem ver o jogo. Contra 
todas as previsões, a Dinamarca venceu.

A primeira presidência portuguesa do Conselho das Comunida-
des no primeiro semestre de 1992 foi muito exigente, mas Portugal 
surpreendeu a Europa. O trabalho foi muito elogiado pelas insti-
tuições comunitárias, pelos Estados-membros e pela comunicação 
social estrangeira.

As orientações aprovadas no Conselho Europeu de Lisboa reve-
laram-se decisivas para que Portugal alcançasse os seus objetivos na 
cimeira de Edimburgo, em dezembro de 1992. As discussões foram 
longas, a cimeira prolongou-se dez horas para além do previsto e 
viveram-se momentos de tensão e de impasse.

O primeiro-ministro John Major não queria satisfazer as preten-
sões orçamentais dos países da coesão. Nas chamadas reuniões de 
confessionário, com cada uma das delegações isoladamente, Major 
tentou separar Portugal de Espanha. Recusei. Acompanhou-me 
Durão Barroso, que dias antes tinha tomado posse como ministro 
dos Negócios Estrangeiros. Filipe Gonzalez resistiu às pressões que 
sobre ele foram feitas e Portugal acompanhou-o.

Foi à meia-noite de 12 de dezembro de 1992 que, com especial 
satisfação, revelei à comunicação social os resultados  alcançados. 
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Tinha sido garantida a duplicação dos Fundos Estruturais até 1999 
e o Fundo de Coesão podia financiar até 85% projetos nas áreas 
do ambiente e dos transportes. As contribuições para o orçamento 
comunitário tinham sido alteradas no sentido defendido por 
Portugal.

A repartição entre os quatro países da coesão dos fundos de 
apoio ao desenvolvimento acordados em Edimburgo revelou-se 
difícil. Na reunião final, em julho de 1993, em Bruxelas, Durão 
Barroso, perante as pressões a que foi sujeito, revelou uma capaci-
dade de resistência notável.

O referendo da Dinamarca contagiou o CDS que, com o apoio 
do semanário Independente e do PCP, exigiu que Portugal referen-
dasse também o Tratado de Maastricht. Opus-me firmemente. Não 
só a Constituição da República não o permitia, como a adesão de 
Portugal às Comunidades e o Acto único Europeu não tinham 
sido objeto de referendo. Os nossos parceiros não compreende-
riam que o fizéssemos então, criando dificuldades ao Reino Unido. 
A nossa posição negocial seria prejudicada. E referendos, sabemos 
como começam mas não como acabam. O PS manteve-se fiel à sua 
vocação europeísta e votou a favor da ratificação do Tratado.

As negociações dos pacotes Delors I e II deram um contributo 
importante para que os fundos estruturais atribuídos a Portugal 
continuassem a aumentar depois de 1999.

Portugal travou ainda mais uma importante batalha para obter 
fundos comunitários para o desenvolvimento do país: o apoio à 
modernização da indústria têxtil e de vestuário. No quadro das 
negociações do GATT entre a União Europeia e os EUA, visando 
um acordo sobre o Uruguai Round para a liberalização do comér-
cio internacional, o sector têxtil apresentava-se como sendo o mais 
sacrificado.

No início de dezembro de 1993, escrevi uma carta ao primeiro -
-ministro da Bélgica, Jean-Luc Dehaene, que então exercia a pre-
sidência do Conselho Europeu, dizendo que os resultados das 
negociações apresentados pela Comissão eram inaceitáveis para 
Portugal. O sector têxtil representava 1/3 das nossas exportações e 

As Décadas da Europa.indd   50 13/05/19   17:29



A PRIMEIRA DÉCADA NA UNIãO EUROPEIA

51

1/4 do emprego industrial, o que não acontecia com nenhum outro 
país.

Portugal ameaçou invocar o “Compromisso do Luxemburgo”, 
que possibilitava a um Estado-membro bloquear um ato comu-
nitário que pusesse em causa o seu interesse vital. Era a “bomba 
atómica”.

Na noite que antecedeu o Conselho Europeu de Bruxelas de 
10 de dezembro, tive um encontro com Delors para lhe explicar 
a posição portuguesa: Portugal bloquearia a aprovação por parte 
da Comunidade do resultado final das negociações do GATT. 
Enquanto eu estava no seu gabinete Delors falou telefonicamente 
com Bill Clinton sobre as negociações em curso, a quem referiu as 
dificuldades que resultavam para Portugal. Era preciso fazer algu-
mas alterações. No dia seguinte, antes do início do Conselho, rea-
firmei a posição portuguesa junto do primeiro-ministro Dehaene.

Acabou por ser aprovada uma orientação para o chefe da dele-
gação europeia às negociações do Uruguai Round, Leon Britain, 
no sentido de ser resolvido um problema de importância vital para 
um Estado-membro e foi acordado que o presidente da Comissão 
apesentaria um programa de apoio à indústria têxtil portuguesa no 
montante de 400 milhões de euros, no período 1994-1999, a que 
acrescia um empréstimo do BEI de 500 milhões.

Pela primeira vez Portugal tinha tido voz ativa nas negociações 
do GATT, o que só fora possível dado a nossa qualidade de mem-
bro da União Europeia.

Os apoios financeiros comunitários foram importantes para o 
desenvolvimento do país, mas sem as profundas reformas estrutu-
rais levadas a cabo pelo Governo não teria sido possível a trans-
formação estrutural da economia e da sociedade portuguesa e 
o progresso alcançado na primeira década de pertença à União 
 Europeia, nem o sucesso da nossa integração teria sido possível. 

Foram mudanças sem paralelo noutra década do Portugal 
democrático, mudanças decisivas para que as empresas portuguesas 
enfrentassem a concorrência do mercado único europeu e para 
estabelecer um clima de confiança favorável ao investimento, ao 
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crescimento económico e à dinamização da sociedade civil. De 
forma sintética destaco as seguintes reformas: 

1)  A revisão constitucional de 1989, negociada com o PS, que 
pôs fim ao princípio da irreversibilidade das nacionalizações 
realizadas após o 25 de Abril de 1974 e ao monopólio estatal 
da televisão. Foi posto fim à situação anómala numa demo-
cracia europeia moderna de domínio quase total da comuni-
cação social por parte do Estado;

2)  A reforma do sistema fiscal, em que o IRS e o IRC substi-
tuíram um sistema de sete impostos parcelares sobre o rendi-
mento injusto, obsoleto e desajustado à realidade económica 
e social e permeável à evasão;

3)  A flexibilização da legislação laboral, pondo fim a um sis-
tema rígido em que as empresas eram impedidas de adaptar 
a quantidade da mão-de-obra às condições de mercado e às 
mudanças tecnológicas, o que se traduzia em maior desem-
prego e salários em atraso. Foi preservada a proibição dos 
despedimentos sem justa causa;

4)  A reprivatização de 38 empresas que tinham sido nacionali-
zadas, reduzindo significativamente o grau de estatização da 
economia portuguesa, o qual não tinha paralelo em nenhum 
país da UE. Juntou-se-lhe a abertura à iniciativa privada de 
atividades que lhe estavam vedadas;

5)  A reforma do sistema educativo, tendo sido aprovada a Lei de 
Bases que aumentou a escolaridade obrigatória de 6 para 9 
anos e as Leis da Autonomia das Universidades e dos Estabe-
lecimentos de Ensino Superior Politécnico;

6)  A reforma da legislação agrária, que pôs fim ao coletivismo 
agrícola no Alentejo e ao clima de insegurança e instabilidade 
criado pela ocupação de terras no período revolucionário de 
1974-75 e que estabilizou o direito de propriedade e uso da 
terra;

7)  A reforma do sistema financeiro, pondo fim à fixação admi-
nistrativa das taxas de juro e ao sistema de apertados controlos 
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cambiais. O País passou a dispor de um leque de institui-
ções financeiras não monetárias e de instrumentos e serviços 
financeiros adequados às diferentes necessidades de mobiliza-
ção e aplicação de fundos, tal como se verificava no espaço 
financeiro comunitário;

8)  A adesão do Escudo ao Mecanismo de Taxas de Câmbio do 
Sistema Monetário Europeu, em 6 de abril de 1992, um marco 
histórico da economia portuguesa, sem o qual Portugal não 
teria sido membro fundador da Zona Euro. Portugal abdicava 
da possibilidade de utilizar a desvalorização da moeda como 
instrumento de política económica, mas os agentes económicos 
beneficiavam de menos incerteza nas suas decisões de futuro, o 
que tinha efeitos positivos sobre as transações, os investimentos 
e a eficiência. Foi uma das decisões económicas mais importan-
tes que tomei nos meus dez anos de primeiro-ministro. Cus-
tou-me algumas críticas violentas por parte de empresários. 
Pouco vocacionados para apostar no aumento da produtividade, 
na inovação, na melhoria da qualidade dos produtos e no apoio 
aos clientes, estavam habituados a que o Escudo fosse, de vez em 
quando, desvalorizado para colmatar as dificuldades de com-
petitividade externa. Felizmente tive a serenidade e a coragem 
para resistir.

Quatro anos depois da aprovação do Acto único Europeu, a 
integração europeia sofreu uma forte aceleração, impulsionada 
pelos acontecimentos no Leste europeu desencadeados pelas refor-
mas de Gorbachev na URSS e pela reunificação da Alemanha.

Os debates realizados, que desde o início mereceram uma aten-
ção especial da minha parte, culminaram com a aprovação do 
Tratado de Maastricht em dezembro de 1991. Foi criada a UEM, 
incluindo a irreversibilidade da moeda única, e consagrados impor-
tantes avanços na dimensão política da União: a política externa 
e de segurança comum (PESC), um sistema de cooperação nos 
domínios da justiça e da administração interna e a instituição da 
cidadania europeia.
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Foi a resposta europeia à nova situação geopolítica. Tratou-se de 
um passo de gigante no aprofundamento da integração europeia.

Era uma consequência lógica da realização do mercado interno. 
A liberdade de circulação de bens, serviços e capitais, para funcio-
nar bem, pressupunha a estabilidade cambial.

Desde o início que me convenci de que Portugal não podia ficar 
de fora do espaço da moeda única que teria uma influência decisiva 
no processo de construção europeia e no desenvolvimento do País.

Foi durante a presidência alemã que, no Conselho Europeu de 
Hanôver, em junho de 1988, arrancou o processo que conduziu à 
criação da Zona Euro. Foi então criado um comité presidido por 
Delors para estudar a instituição de uma UEM, retomando as ideias 
do relatório Werner de 1970. 

O relatório foi depois aprovado no ano seguinte, no Conselho 
Europeu de Madrid, com forte contestação da parte da primeira-
-ministra britânica Margaret Thatcher.

Portugal, que já tinha desenvolvido uma estratégia de preparação 
da economia portuguesa para o novo passo de aprofundamento do 
processo de integração, deu-lhe um apoio inequívoco.

Os custos associados à participação na união monetária eram 
conhecidos: perda de controlo dos instrumentos das políticas 
monetária e cambial, que seriam transferidos para uma autoridade 
monetária única, e o país ficaria sujeito a restrições acrescidas na 
condução da política orçamental nacional.

Os benefícios para um país como Portugal eram contudo maio-
res. No plano interno, o país beneficiava da eliminação dos custos 
de incerteza cambial e da conversão da moeda nacional nas moedas 
aceites nas transações internacionais.

Para além disso o país beneficiava de acesso fácil a um mercado 
financeiro alargado, da descida da taxa de juro e da redução do stock 
de divisas a deter pelo Banco de Portugal.

A sobreposição da moeda única ao mercado interno sem barrei-
ras era ainda uma pressão virtuosa para vencer a tradição portuguesa 
de inflação alta, de desvalorização cambial e de indisciplina orça-
mental, assim como era uma pressão para a realização das reformas 
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estruturais indispensáveis à competitividade das nossas empresas no 
mercado global.

No plano externo os benefícios eram também da maior impor-
tância: Portugal passaria a fazer parte do núcleo duro da UE, um 
bloco de estabilidade financeira portador de uma moeda de refe-
rência internacional, o que reforçava a sua capacidade de agir fora 
do espaço europeu (Magrebe, áfrica e América Latina). Para além 
disso, a pertença à Zona Euro atenuava a nossa situação europeia 
periférica, quando se perspetivava que o centro de gravidade da 
UE se deslocasse mais para o Leste europeu.

O Governo estava convencido de que o alargamento da UE 
aos países da Europa Central e Oriental que se tinham libertado 
do comunismo seria inevitável e conhecia os riscos para Portugal: 
aumento da concorrência para importantes sectores da nossa eco-
nomia, na captação de investimento estrangeiro e na obtenção dos 
fundos comunitários da CES. Mas havia também oportunidades: 
reforço da segurança e estabilidade na Europa e criação de uma 
zona de expansão económica a que as empresas portuguesas passa-
riam a ter fácil acesso.

Como membro do bloco da moeda única Portugal reforçava a 
sua voz no contexto europeu e podia tirar melhor partido do ativo 
que a história nos legou: a relação privilegiada com áfrica, América 
Latina, Mediterrâneo Sul e regiões da ásia.

Nesse sentido, Portugal, juntamente com Espanha e França, 
defendeu o aprofundamento das relações da UE com Marrocos, 
Argélia, Tunísia, Egito e Israel. No Conselho Europeu de Essen, 
em dezembro de 1994, Portugal apoiou fortemente a criação de 
uma parceria entre a União Europeia e os países da bacia do Medi-
terrâneo. Era uma decisão importante para reequilibrar as relações 
externas da União face ao avanço que se verificava nas relações e 
na solidariedade com os países da Europa Central e Oriental.

Mais tarde, no Conselho Europeu de Cannes, em junho de 1995, 
foi aprovada, após um difícil debate, uma repartição da assistência 
financeira de 60% para os países de Leste e 40% para os países do 
Mediterrâneo.
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A opção portuguesa pela moeda única teve também em conta a 
posição de Espanha. Seria negativo que a nossa vizinha integrasse 
o núcleo inicial e Portugal ficasse excluído.

A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, apa-
nhou de surpresa a quase totalidade dos líderes europeus.

Dias depois, em 18 de novembro, François Mitterrand, que então 
presidia ao Conselho Europeu, convocou os chefes de Governo da 
UE para um jantar no Eliseu seguido de uma reunião informal.

A interrogação que a todos preocupava era: o que irá acontecer 
ao processo de integração, incluindo à ideia da união monetária? 
Quais as consequências de reunificação da Alemanha?

A conclusão a que se chegou foi a de acelerar o processo de 
integração, de modo a ancorar bem a Alemanha ao projeto euro-
peu, aproveitando o facto de ter então à sua frente dois políticos 
europeístas convictos: Kohl e Genscher. Era a melhor forma de 
evitar que no futuro surgissem tentações hegemónicas por parte 
da Alemanha.

No Conselho Europeu de Estrasburgo que se seguiu, em dezem-
bro de 1989, Mitterrand, não podendo travar a reunificação da 
Alemanha, acelerou o processo de integração fazendo aprovar a 
convocação de uma Conferência Intergovernamental para reali-
zar as modificações do Tratado exigidas pela realização da União 
Monetária.

Dois meses depois dá-se nova aceleração. Em fevereiro de 1990 
Mitterrand e Kohl escrevem uma carta à presidência irlandesa do 
Conselho pedindo a convocação de uma segunda Conferência 
Intergovernamental, agora para a criação de uma União Política, 
para a qual apontavam, em primeiro lugar, a definição e execução 
de uma política externa e de segurança comum.

O assunto foi discutido no Conselho Europeu de Dublin, em 
junho de 1990.

Receoso de que os Portugueses pudessem estar confusos e per-
plexos sobre a torrente de notícias sobre os novos desenvolvi-
mentos europeus, no dia seguinte ao Conselho de Dublin fiz uma 
comunicação ao país para explicar as orientações assumidas pelo 
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Governo sobre a nova fase da integração europeia de criação de 
uma união económica e monetária e de uma união política.

O Conselho Europeu extraordinário que teve lugar em Roma 
em outubro de 1990 aprovou, com forte oposição da primeira-
-ministra Margaret Thatcher, as orientações para as Conferências 
Intergovernamentais sobre a UEM e a União Política.

Foi o último Conselho em que Thatcher participou. No mês 
seguinte foi afastada por uma revolta interna do seu grupo par-
lamentar e do seu Governo, para o que muito contribuiu o seu 
isolamento em Roma, na sequência do qual o seu vice-primeiro-
-ministro, Geoffrey Howe, se demitiu.

Falei com Margaret Thatcher, em Paris, sobre as movimentações 
no interior do Partido Conservador dois dias antes da sua derrota. 
Era uma mulher magoada e furiosa. Foi substituída por John Major, 
com quem estabeleci uma excelente relação pessoal que perdurou 
para além do exercício das funções de primeiro-ministro.

O primeiro-ministro italiano Giulio Andreotti conduziu a reu-
nião do Conselho Europeu de Roma procurando deliberadamente 
isolar a primeira-ministra britânica. No primeiro dia do Conselho 
convidou-me para almoçar – estiveram também presentes o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros João de Deus Pinheiro, o secretário 
de Estado Vítor Martins e Jacques Delors.

Andreotti pediu o apoio de Portugal para as orientações para 
as conferências intergovernamentais que queria fazer aprovar e 
perguntou-me o que gostaria que fosse contemplado. Sublinhei 
que era importante que a realização da UEM tivesse em devida 
conta a promoção da CES e a convergência real entre os Estados -
-membros. Cumpriu.

Em 9 de dezembro de 1991 teve lugar em Maastricht o debate 
sobre a proposta de compromisso do primeiro-ministro holandês 
Ruud Lubbers sobre a alteração dos tratados visando a criação da 
UEM e da União Política.

Coordenado com o primeiro-ministro espanhol, centrei a 
minha intervenção na defesa do reforço dos apoios às economias 
com estruturas produtivas mais débeis, face às exigências da UEM. 

As Décadas da Europa.indd   57 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

58

A discussão sobre o tema da CES foi um dos que geraram forte 
tensão à volta da mesa e deu lugar a uma interrupção dos trabalhos 
para encontrar um compromisso.

O acordo final foi considerado positivo para Portugal. O novo 
Tratado, como já referi, instituiu a UEM, com uma moeda única, 
a política externa e de segurança comum, um sistema de coopera-
ção intergovernamental nos domínios da justiça e da administração 
interna e a instituição da cidadania europeia. Foi criado o Fundo 
de Coesão, fundo complementar dos fundos estruturais existentes, 
destinado a financiar projetos nas áreas do ambiente e das redes 
transeuropeias de transportes, uma proposta que tinha sido apre-
sentada por Portugal nas conferências intergovernamentais. 

Portugal conseguiu a flexibilização das regras dos fundos estru-
turais, de modo a incluir a possibilidade de financiamento de inves-
timentos nas áreas da saúde e da educação.

O conceito da região ultraperiférica, que tinha sido semeado no 
Conselho de Rodes, passou a figurar no Tratado.

Portugal defendeu que, na definição a prazo da política de 
defesa comum, fosse assegurada a compatibilização com a NATO, 
como ficou consagrado. Portugal tinha uma posição muito clara 
nesta matéria: a NATO era o pilar decisivo da segurança europeia, 
havendo que preservar as relações transatlânticas, sem prejuízo de 
uma capacidade europeia de defesa.

Dada a profundidade das questões levantadas pela aceleração 
do processo de integração europeia tive especial cuidado em 
manter informados os líderes dos partidos da oposição sobre 
os trabalhos de revisão do Tratado, de modo a evitar divisões 
entre os partidos democráticos e preservar o carácter nacional da 
opção europeia.

A assinatura do novo Tratado, que passou a chamar-se Tratado 
da União Europeia, ocorreu durante a presidência portuguesa do 
Conselho, em 7 de fevereiro de 1992. Por deferência para com a 
Holanda, sob cuja presidência se tinham completado as negocia-
ções, Portugal aceitou que a assinatura ocorresse em Maastricht, 
onde me desloquei para presidir à respetiva cerimónia.
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O Tratado de Maastricht foi de facto um passo de gigante no 
aprofundamento da integração europeia. Referindo-se à criação da 
moeda única, o Euro, Lucas Pires, um grande europeísta, escreveu 
que se tratava da “maior revolução desde a de 1917 na Rússia e 
mesmo para lá dela, agora que aquela se consumiu”.

Termino com uma breve referência a um dos primeiros desafios 
que Portugal teve de enfrentar ao aderir as Comunidades Europeias, 
talvez o fator mais decisivo para a defesa dos interesses nacionais 
e para o sucesso da nossa integração: a conquista da credibilidade.

A imagem externa de Portugal não era boa: um país de insta-
bilidade política – 16 governos em 11 anos –, um país de gran-
des desequilíbrios económicos – no espaço de cinco anos tinha 
sido objeto de dois resgates pelo FMI em situações de emergência 
financeira.

A credibilidade era um fator intangível que era tido em conta 
em múltiplos fóruns de influência no processo de decisão comuni-
tária e que influenciava também o comportamento dos mercados 
e dos investidores relativamente a Portugal. A credibilidade era um 
ativo delicado que levava tempo a conquistar e que se podia perder 
rapidamente.

Para a conquista da credibilidade foi decisiva a determinação 
demonstrada pelo Governo português na correção dos desequi-
líbrios macroeconómicos fundamentais – inflação, défice público, 
desequilíbrio das contas externas – e na realização das reformas 
indispensáveis à aproximação da nossa economia ao quadro vigente 
nas Comunidades: economia de mercado, aberta ao exterior, com 
primazia da iniciativa privada.

É sabido que, se administramos mal a nossa casa, não somos 
ouvidos e respeitados no exterior.

Igualmente importante para a conquista da credibilidade foi o 
longo período de estabilidade política e os vários acordos de con-
certação social negociados entre o Governo e as confederações sin-
dicais e patronais: o primeiro logo em julho de 1986, um segundo 
em janeiro de 1988, a que se seguiu um outro em outubro de 1990, 
e outro ainda em fevereiro de 1992.
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Também importante, a preservação de um amplo consenso entre 
as forças políticas democráticas sobre a integração europeia. Instituí 
a prática de ouvir os partidos antes de cada Conselho Europeu e 
o Governo promoveu debates na Assembleia da República sobre 
todas as reformas comunitárias.

Para a conquista da credibilidade foi também relevante a atitude 
adotada por Portugal na vida comunitária: uma participação ativa 
e construtiva, aberto ao aprofundamento do projeto de integração 
europeia e defesa dos interesses portugueses, colocando-os no qua-
dro do interesse comunitário, evitando comportamentos egoístas e 
nacionalistas.

A credibilidade conquistada revelou-se da maior utilidade em 
múltiplas ocasiões a que já fiz referência: nas negociações dos 
apoios dos pacotes Delors I e Delors II, na negociação dos progra-
mas específicos para a modernização da economia portuguesa, na 
integração no primeiro pelotão da moeda única e no núcleo inicial 
de Schengen, no apoio europeu à defesa da causa de Timor e ao 
processo de paz de Angola. 

A perda de credibilidade de um país junto dos seus parceiros 
europeus é muito lesiva do interesse nacional e da sua capacidade 
negocial.

Jacques Delors, figura maior da construção europeia, designou 
o nosso país como “o bom aluno”. Quis, com esta feliz expressão, 
evidenciar que Portugal soube superar as desconfianças e conquis-
tar o respeito dos outros parceiros e das instituições comunitárias, 
cultivando o rigor, a cooperação e a solidariedade e, desse modo, 
reforçando a capacidade negocial na defesa dos interesses funda-
mentais do País.

Ao fim dos nossos 32 anos de adesão às Comunidades Europeias, 
os factos já provaram que o bom aluno atrai bons ventos e o mau 
aluno atrai tempestades.
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Os fundos estruturais e de coesão 
e o desenvolvimento do país

Luís Valente de Oliveira*

Entre a apresentação da nossa candidatura e a nossa adesão à 
Comunidade Europeia mediou muito tempo. Por um lado, as 
negociações eram complexas, havendo que discutir numerosos 
temas e que procurar definir soluções praticáveis para podermos 
cumprir com os preceitos do acquis communautaire; por outro, a 
condicionante política da simultaneidade da entrada com Espanha 
que havia apresentado a sua candidatura depois da nossa e que era, 
obviamente, mais complexa. 

Logo que foi decidido começar-se a negociação, foi criado 
um gabinete que agregava representantes dos principais sectores 
que seriam chamados à mesa das discussões. Foi aí que se aferiu 
a distância que, nos diferentes domínios, nos separava das práticas 
correntes comunitárias, se esboçaram os nossos compromissos e 
se começou a gizar o conteúdo do documento que estabeleceria 
as nossas obrigações e os apoios que nos seriam concedidos para 
podermos emparceirar com os que já eram membros.

* Ministro do Plano e Administração do Território do x Governo Constitu-
cional; e ministro do Planeamento e Administração do Território dos xI e xII 
Governos Constitucionais, entre 1985 e 1995.
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Tratava-se de uma pequena célula que agregava um ou outro 
elemento externo, com conhecimentos mais aprofundados num 
determinado sector e que carreava para o conjunto elementos 
indispensáveis para se conduzir uma negociação que nos assegu-
rasse um máximo de benefícios e um mínimo de dificuldades.

Já foram referidas algumas vezes a competência desse núcleo, a 
generosidade com que se entregou às suas tarefas e o entusiasmo 
que conseguiu generalizar a todos quantos intervieram no processo. 
Alguns protagonizavam negociações diretas com representantes da 
Administração comunitária; outros preparavam notas que caracte-
rizavam a situação de um ou outro sector e faziam recomendações 
sobre o que julgavam ser mais conveniente para nós.

Eu tive a honra de participar nesse trabalho, no domínio da polí-
tica de desenvolvimento regional.

Dada a distância que nos separava dos países que já eram mem-
bros da Comunidade, foi estabelecido desde cedo que, sendo quase 
certo que a adesão seria um facto, o melhor era começar a atuar num 
ou noutro aspeto que fosse considerado incontroverso. Mesmo 
assim, cada proposta feita nesse âmbito reclamava uma justificação 
que era devidamente apreciada e ajustada, tal como se se tratasse 
de um empreendimento candidato a um dos fundos comunitários 
existentes. Eram as chamadas ajudas de pré-adesão que signifi-
caram mais do que “dinheiro” porque permitiram ir praticando, 
em tamanho real, o que seriam as futuras negociações. Não se 
tratou de um montante dado para usar como bem quiséssemos. 
Eram ajudas que reclamavam justificação muito pormenorizada-
mente criticada, não somente em termos sectoriais como também 
quanto à sua inserção no conjunto dos projetos a serem apoiados. 
Correspondia cada um deles a uma real prioridade ou tratava-se 
somente de uma ideia que estava na gaveta, não se inserindo num 
programa concebido com preocupações integradas? Era a isso que 
tínhamos de responder.

Além desses apoios concedidos no âmbito das ajudas de pré -
-adesão éramos incitados a apresentar projetos ao Banco Europeu 
de Investimento (BEI) não só porque se tratava de empréstimos 
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que teriam de ser pagos mas, especialmente, porque eles seriam 
objeto de uma análise aprofundada que tornaria patente o seu real 
interesse. Por outro lado, isso levar-nos-ia a ir adquirindo prática no 
que seria o procedimento corrente depois da adesão.

Tive ocasião de intervir, pessoalmente, numa candidatura ao 
BEI para aquisição de equipamento de movimentação de carga no 
Porto de Leixões e numa outra a fundos de pré-adesão para assegu-
rar a navegabilidade do rio Douro, ao longo de uma larga extensão. 
Em relação a esta última fui mesmo encarregado da sua negociação 
junto de um conjunto de altos funcionários que estavam pouco 
abertos à concessão de meios para o efeito.

Como se sabe, o Tratado de Adesão foi formalmente assinado no 
claustro dos Jerónimos, na manhã do dia 12 de junho de 1985, para 
entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 1986. O de Espanha foi assi-
nado na tarde do mesmo dia, no Palácio do Oriente, em Madrid. 
Tal como estava previsto que fosse.

Sabia-se que iríamos ter acesso a meios financeiros muito expres-
sivos, mas que todos os projetos deveriam ser justificados nos seus 
próprios méritos, nunca havendo nenhum empreendimento total-
mente suportado pela Comunidade; o beneficiário, fosse o Estado 
ou outra entidade, teria sempre de arcar com uma parcela mais ou 
menos expressiva.

A experiência com o Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) já era longa, na Comunidade Europeia à época. 
A ajuda corrente do FEDER havia começado por ser baixa (30%), 
tendo vindo a melhorar até 50%, que era a taxa de cobertura cor-
rente quando nós entrámos. Logo nos propusemos tentar melhorar 
esse valor, tendo-se conseguido chegar até 85%, em alguns casos. 
Na ocasião da adesão, havia a distinção entre o FEDER “quota” 
e “hors quota”. O “quota” era dos países da Comunidade; aqueles 
que precisavam de auxílio tinham uma quota que era reservada 
para esse efeito; o “hors-quota” era dado diretamente por Bruxelas. 
As instâncias comunitárias gostavam imenso de interferir, porque 
eram elas que decidiam, mas os países não gostavam. As regiões 
italianas gostavam muito do “hors quota”, mas o governo italiano 
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detestava. Era só por uma questão de interferência das instâncias 
comunitárias. Portanto, o “hors-quota” era o correspondente ao 
montante atribuído a cada país de uma parcela que era decidida 
em Bruxelas e que se revelaria a preferida pelos beneficiários por-
que tinha taxas de comparticipação correntemente maiores e mos-
trava ser menos burocrática por saltar a intervenção das autoridades 
nacionais. Nessa ocasião, a Itália apresentava taxas baixíssimas de 
utilização da secção “quota” e razoáveis da “hors-quota”, que impli-
cava uma intervenção direta de Bruxelas muito acariciada pela 
Administração comunitária e pouco apreciada pelos governos dos 
Estados-membros. Além disso, reclamava que as regiões tivessem 
receitas próprias com que completassem as suas comparticipações.

A nós interessava-nos, especialmente, ver aumentado o mon-
tante da nossa quota e levar ao máximo a taxa de comparticipação 
comunitária, em relação a cada projeto apoiado.

As nossas primeiras ações foram desencadeadas ao abrigo dos regu-
lamentos que, então, vigoravam na Comunidade, quer dizer, com 
base numa análise e decisão projeto a projeto. Mas cedo se verificou 
que contribuiria para melhorar o processo a existência de um plano 
geral que articulasse todas as intervenções apoiadas. Foi assim que 
elaborámos um Plano de Desenvolvimento Regional que serviu de 
base à negociação de um Quadro Comunitário de Apoio, que repre-
sentava, afinal, um contrato elaborado entre um Estado-membro e a 
Comissão Europeia com a referência a todas as ações apoiadas.

Portugal foi o primeiro Estado-membro a apresentar o seu PDR 
e a negociar o seu QCA. O primeiro respeitou ao prazo de 1989 a 
1993. Seguiu-se um segundo e outros que, com nomes diferentes – 
porque convém variar os nomes –, representavam o mesmo tipo de 
exercício e de compromissos: com base numa proposta do Estado -
-membro negociava-se um contrato respeitando todas as ações, 
materiais e imateriais que, com o apoio das instâncias comunitárias, 
ele se propunha levar a cabo, tendo em vista a convergência com os 
Estados mais desenvolvidos.

Já vínhamos a praticar a elaboração dos planos de desenvolvi-
mento regional por cada Comissão de Coordenação Regional e 
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não era difícil agregar os projetos de âmbito nacional potencial-
mente beneficiários. 

O nosso País padecia de uma longa “dieta” em relação ao inves-
timento em projetos físicos nacionais, regionais ou locais. De 1961 
a 1974, havíamos sustentado uma guerra em áfrica que absorveu 
muitos meios, naturalmente subtraídos à concretização dos suces-
sivos Planos de Fomento, e durante os primeiros anos a seguir à 
Revolução as disponibilidades foram orientadas para outros fins, 
não se tendo chegado a concretizar grandes empreendimentos e 
muito menos um plano integrado composto por iniciativas diversas 
complementares entre si nos seus efeitos. Haviam sido negociadas 
e estavam em execução algumas iniciativas sectoriais como a da 
educação – houve um grande projeto de educação financiado 
pelo Banco Mundial – ou espaciais, como o Plano Integrado 
de Desenvolvimento de Trás-os-Montes, com empréstimos do 
Banco Mundial. Mas estas duas contribuições correspondiam 
a necessidades, mas também a uma urgência de fazer entrar no 
tesouro quantidades apreciáveis de moeda estrangeira. Tanto num 
caso como no outro, tratava-se de um plano de âmbito nacional e 
plurissectorial, envolvendo obras e medidas de natureza imaterial 
que convergissem num verdadeiro plano de desenvolvimento.

Começou-se por dispormos de três fundos especializados: 
o FEDER, para o desenvolvimento regional; o FEOGA para a 
orientação e garantia agrícolas e o FSE para os domínios sociais, 
particularmente para o apoio à formação profissional. 

Mais tarde, em 1993, veio o Fundo de Coesão, destinado a apoiar 
os sectores das comunicações e do ambiente em Portugal,  Espanha, 
Grécia e Irlanda – os chamados países da coesão – com 15 mil 
milhões de ECU a mobilizar em sete anos e com regras mais inte-
ressantes para os beneficiários do que as relativas aos três fundos 
estruturais antes referidos e que eram destinados a todos os países 
da Comunidade que tivessem regiões mais atrasadas e que estives-
sem em condições de os absorver.

A exigência da contrapartida nacional às ajudas comunitá-
rias aconselhava a que associássemos ao esforço o maior número 
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 possível de agentes. Havia, naturalmente, o objetivo da participação 
no esforço geral e da solidariedade, mas tínhamos também de fazer 
face à necessidade imperiosa de assegurar o maior volume possível 
de meios para compor aquela contrapartida e a conveniência de 
aproveitar a capacidade de realização de um grande número de 
agentes, não ficando presos a poucos que pudessem falhar nos seus 
compromissos de execução do prometido. 

Havia, ainda, o objetivo político de fazer chegar ao maior 
número qualquer forma de benefícios que traduzissem a bondade 
da nossa integração europeia. Eram, assim, o propósito de alargar 
a participação e a necessidade de compor a contrapartida nacional 
que aconselhavam a envolver o maior número possível de agentes.

Foi essa convergência de razões que nos levou a associar um largo 
número de intervenientes, que incluíam as autarquias locais. Por 
outro lado, o esforço de desenvolvimento, para ser apercebido pelos 
destinatários, tinha de passar pelas grandes e pelas pequenas coisas 
com reflexos na vida de todos os dias. Não basta haver uma nova 
autoestrada a 20 quilómetros de distância; para as pessoas sentirem 
que a sua vida melhorou, é preciso que haja água nas torneiras, que o 
esgoto seja tratado, que passe uma via junto à fábrica, que haja uma 
escola primária nas imediações, etc. Se se atender somente às gran-
des coisas, os efeitos demorarão a chegar. Por isso, o planeamento 
do desenvolvimento tem de conjugar os grandes com os pequenos 
projetos, conciliando o médio prazo com o curto e promovendo a 
convergência entre as partes mais e menos desenvolvidas.

Havia, assim, razões de princípio e razões práticas para promover 
o envolvimento do maior número de agentes possível nas iniciati-
vas a levar a efeito.

Como consequência, em pouco tempo, em Portugal, toda a 
gente sabia o que eram os fundos europeus, querendo beneficiar 
deles para melhorar a sua sorte. 

Era evidente, contudo, que tinha de haver regras para tudo por-
que nenhum ECU poderia ser gasto sem justificação, impondo-se 
a realização de avaliações relativamente às aplicações dos meios que 
eram feitas.
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Em relação às obras físicas, o seu carácter específico impunha 
regras básicas como a existência de projeto, a sua avaliação em ter-
mos económicos e sociais e a sua inserção em planos de âmbito 
espacial adequados. Mas cada caso era um caso que deveria ser 
analisado nos seus méritos próprios, definindo-se prioridades em 
relação ao conjunto das propostas apresentadas. A nossa preocu-
pação maior, a este respeito, era assegurar que as iniciativas tinham 
dimensão adequada e respondiam aos objetivos enunciados para 
justificar a inclusão das iniciativas nos programas de investimento. 
Isto dentro da convicção de que as infraestruturas e os equipa-
mentos têm de possuir alguma escala para contribuir, efetivamente, 
para o desenvolvimento. Se forem demasiadamente exíguos, aca-
barão por ser irrelevantes, quer em termos espaciais, quer tempo-
rais, perdendo-se o efeito potencial do investimento feito. Daí a 
importância que atribuímos, então, à contribuição de associações 
de municípios que apresentassem candidaturas respeitantes a obras 
com expressão e com potencialidades para resolver problemas ver-
dadeiramente estruturais.

Para as iniciativas que assentassem num grande número de agentes 
privados era necessário estabelecer regras gerais que a todos orien-
tassem e que permitissem promover a seleção dos melhores projetos. 
Foram, assim, definidos os sistemas de incentivos que apoiavam o 
lançamento de projetos que haveriam de criar emprego e riqueza, 
em regiões mais ou menos desenvolvidas, em sectores que interessas-
sem à exportação ou à modernização do tecido produtivo.

Para o sector agrícola a Comunidade dispunha do FEOGA, que 
apoiava as iniciativas respetivas e que a nós interessavam especial-
mente quanto à secção Orientação. A secção Garantia não se apli-
cava particularmente em Portugal; ela havia sido concebida para 
os seis países fundadores da Comunidade e para as suas produções 
específicas, nas quais avultavam o leite e seus derivados, a carne e 
alguns cereais e leguminosas dos países do Norte. O resto não nos 
interessava.

Para o sector da formação profissional interessavam-nos todos 
os apoios que o Fundo Social pudesse dar. Mas o sector público 
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não dispunha de capacidades para se desincumbir diretamente das 
ações necessárias. Por isso, o Ministério do Emprego, que ficou res-
ponsável pela coordenação de todas as ações nesse domínio, desen-
cadeou os processos respetivos. Isso correspondia à concretização 
das prioridades do Governo em relação à Educação e à Formação 
Profissional.

As nossas empresas reclamavam uma modernização radical; pre-
cisavam de maquinaria nova, de novos processos de gestão e de mais 
mão-de-obra atualizada. Muitas ações deveriam ser desencadeadas 
de maneira integrada com o apoio do Fundo Social Europeu.

Havia sistemas de incentivos apoiados pelo FEDER, nomeada-
mente os de base regional que se dirigiam às empresas novas ou que 
se quisessem modernizar, localizando-se em zonas deprimidas ou 
periféricas. Mas isso não chegava! Era preciso um programa especí-
fico para o desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP). Ele 
foi preparado sob a responsabilidade do ministro da Indústria em 
colaboração comigo (Planeamento), por ter o encargo de coorde-
nar todos os fundos e, também, porque os dinheiros para as ações 
respetivas vinham do FEDER. O PEDIP representou uma grande 
operação, não só pelo volume dos fundos envolvidos, mas especial-
mente pela diversidade dos apoios concedidos e pela necessidade de 
articulação entre componentes muito diversas. Foi, por isso, criado 
um gabinete especial para gerir toda a operação. Os resultados foram 
tão positivos que aconselharam a que se negociasse um PEDIP II.

No sector da Agricultura e à semelhança do que estava a aconte-
cer no da Indústria foi considerado como oportuno também fazer 
um Programa Específico, a que se deu o título de PEDAP. Ele era 
financeiramente subsidiário do FEOGA, mas como se deveria 
articular com ações apoiadas pelo Fundo Social e pelo FEDER, 
construiu-se um programa com individualidade própria, gerido 
no quadro do Ministério da Agricultura, que tinha de assegurar o 
estabelecimento de pontes com os outros fundos e encaixar-se na 
coordenação geral.

Os sistemas de incentivos tornaram-se tão populares que todos os 
sectores produtivos queriam dispor de um especialmente  dedicado 
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ao apoio das suas atividades. Houve, assim, um sistema de incen-
tivos de apoio ao comércio – que não deu grande resultado, não 
porque os mecanismos foram iguais aos outros, mas porque não 
se sabia muito bem o que ele continha e qual era o objetivo. Para 
se fazer alguma coisa é preciso saber o que se quer; se não se sabe 
o que se quer, não se chega lá – especialmente orientado para 
a reabilitação do comércio tradicional (por isso as dificuldades) e 
um outro vocacionado para o sector do turismo (este, sim, resul-
tou bem): o Sistema de Incentivos Financeiros aos Investimentos 
 Turísticos (SIFIT), responsável pela reabilitação ou construção de 
hotéis ou pousadas que surgiram em grande número naqueles pri-
meiros anos. Quem geria o sistema era o secretário de Estado do 
Turismo, sempre em coordenação com o responsável pela globali-
dade dos fundos.

Havia sectores que explicitamente estavam excluídos do apoio 
dos fundos estruturais. Era o caso dos da Saúde, da Educação e 
da Cultura. Mas, em muitos casos, o desenvolvimento de uma 
determinada área reclamava ou um novo hospital ou uma escola 
profissional ou, mesmo, um equipamento cultural. Foram as auto-
ridades portuguesas as pioneiras na apresentação e justificação 
dessas exceções. A primeira unidade hospitalar, na Europa, a bene-
ficiar do apoio dos fundos estruturais na Comunidade Europeia 
foi a de Guimarães. Teve de ser justificada no quadro de um plano 
integrado especialmente preparado para toda a zona de influência 
potencial do hospital. Mas conseguiu-se um montante que aju-
dou muito a antecipar a construção de uma unidade nova numa 
zona extremamente carenciada e povoada, e, portanto, com grandes 
necessidades; o novo grande hospital de Braga haveria de vir mais 
de 20 anos depois, quando já se estava a reclamar a reabilitação do 
de Guimarães…

Uma coisa semelhante aconteceu em relação à construção do 
Museu de Serralves. Ele estava a ser concebido desde o princí-
pio para alojar coleções e fazer exposições de arte contemporânea. 
Foi a invocação da importância de dispor de um tal equipamento 
numa região manufatureira que reclamava um contacto próximo 
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com as formas de expressão estética do nosso tempo que justificou 
o apoio. É certo que foi invocado, expressamente, o exemplo de 
Glasgow, cujo declínio se devia ao encerramento dos seus estaleiros 
navais e de outras unidades industriais tornadas inviáveis pelo pro-
gresso tecnológico e cuja retoma se atribuía, em grande parte, ao 
surgimento de galerias e à dinamização do sector das artes visuais. 
Também tivemos a sorte de o Comissário encarregado dos fundos 
estruturais ser de Glasgow e perceber bem do que eu estava a falar.

No sector da Educação foram apoiadas algumas escolas prepara-
tórias e secundárias, sempre no quadro estabelecido de programas 
integrados que demonstravam a relevância da sua contribuição para 
o desenvolvimento da área. A nossa modernização tinha de tocar 
todos os sectores. Havia alguns que seria improvável ver apoiados 
pelos fundos estruturais. Era o caso dos equipamentos ligados às 
funções de soberania como a justiça ou a outras funções como a 
segurança, que nunca são apoiados. Os países têm de os suportar.

Aí estava e está vedada qualquer forma de apoio; cada Estado-
-membro tem de cuidar, por sua conta, das condições em que elas 
são asseguradas aos cidadãos.

A pressão que exercíamos para ver alargado o leque dos sectores 
apoiados tinha sempre fundamentação bem explicitada. Cada novo 
caso começava por ser abordado entre funcionários comunitários 
e portugueses que iam desbravando o caminho – uma espécie de 
balão de ensaio – e preparando o campo para a apresentação ao 
nível político, primeiro informalmente e, depois da necessária aus-
cultação, como proposta devidamente estruturada.

Estas incursões em novas áreas repousavam sempre em justifi-
cações com carácter integrado, mostrando como se articulavam 
as diferentes componentes do processo de desenvolvimento que 
propúnhamos. E beneficiavam muito do rigoroso cumprimento 
daquilo que nos comprometíamos fazer. Se, algumas vezes, conse-
guimos ir buscar fundos a outros países que não os haviam utilizado 
no período em que se tinham comprometido a fazê-lo foi porque 
havíamos aplicado devidamente a nossa quota-parte e demons-
trado que estávamos em posição de realizar mais.
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O segredo do sucesso dos dois primeiros Quadros Comunitá-
rios de Apoio portugueses repousa no rigoroso cumprimento do 
estabelecido, tanto em matéria de conteúdos como no dos calen-
dários. Isto deveu-se à aplicação exemplar de todos os intervenien-
tes e à coordenação a que eles se cingiam com grande sentido de 
disciplina.

A nossa ambição era grande! Sabíamos que não tínhamos acom-
panhado os outros europeus em ações decisivas como o Plano 
 Marshall e que havíamos estado ocupados com outras coisas – uma 
guerra e uma revolução – enquanto eles se refaziam de uma longa 
guerra de 30 anos (as duas guerras europeias) que os tinha quase 
aniquilado. Mas haviam aproveitado bem as oportunidades que lhes 
haviam sido proporcionadas e outras que o seu lastro civilizacional 
permitia. A Europa dos anos 50 e 60 e 70 ainda representava a maior 
concentração mundial do conhecimento, além de ser o maior bloco 
comercial do globo que ainda é hoje.

Mas nós estávamos muito atrás no campo da ciência e tecnolo-
gia. Foi com grande expectativa que a comunidade científica por-
tuguesa nos ouviu fixar o objetivo de alcançar, em pouco tempo, o 
nível de 1% do PIB para despesas naquele domínio. Tal como hoje, 
a nossa grande debilidade respeitava à fração da iniciativa privada 
daquele montante. Mas foi com convicção que se orientaram ver-
bas do FEDER para programas no âmbito da ciência. O primeiro 
chamava-se mesmo “Ciência”. Alguns esperavam que esses montantes 
fossem aplicados em edifícios e seu equipamento. Definiu-se como 
prioritária, no entanto, a formação de investigadores. Muitos nos criti-
caram invocando que não haveria emprego para tantos doutores. Mas 
isso preocupava-nos pouco, ele sempre haveria de vir… O importante 
era aquilo que demorava mais tempo a fazer: a formação. 

Foram, apesar de tudo, construídos alguns novos laboratórios e 
reequipados outros. Todavia, o esforço fundamental foi orientado 
para a formação de novos investigadores. Passados estes anos todos, 
verificámos que estávamos certos!

Contudo, era difícil alcançar a meta fixada; felizmente ia subindo 
expressivamente o PIB. Por isso, tanto no sector da ciência como 
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em todos os outros em que houvesse programas europeus de natu-
reza sectorial aplicáveis a toda a Comunidade, incentivámos que 
os agentes portugueses interessados se envolvessem diretamente. 
Era esse o caso dos chamados “programas-quadro” da ciência que, 
habitualmente, exigiam a participação de vários países-membros. 
Para isso era preciso dispor de gente preparada. Por isso divulgáva-
mos as oportunidades que se ofereciam, e procurávamos integrar 
instituições ou redes europeias como o CERN, a ESA, o ESO, o 
EMBO, o EUREKA… para nos inserirmos no grande mundo da 
ciência, o que haveria de induzir benefícios diretos e indiretos na 
nossa comunidade científica e, por seu intermédio, no nosso tecido 
produtivo.

Como já referi, havia quatro países que sucedia serem os de mais 
recente integração na Comunidade e que experimentavam algu-
mas dificuldades em fruir de nível equivalente ao dos mais avança-
dos nos campos da mobilidade e, especialmente, do ambiente. Para 
isso foi criado o Fundo de Coesão.

Deveríamos apresentar projetos que tinham de ter expressão 
para serem aceites. A experiência veio a mostrar que não era difícil 
produzir candidaturas no domínio dos transportes, que havia sem-
pre a mais, mas havia dificuldades manifestas em fazê-lo em relação 
ao do ambiente. Sucedia, porém, que as instâncias comunitárias 
insistiam numa divisão dos meios a 50% para os dois sectores.

As dificuldades respeitavam sistematicamente à montagem das 
estruturas institucionais que se responsabilizassem pela preparação 
dos projetos dos respetivos empreendimentos e pela sua explora-
ção, uma vez construídos.

Nós mobilizávamos todos os agentes possíveis: os responsáveis 
do Governo central mas também os autarcas, os empresários, as 
universidades, as instituições sem fins lucrativos… todos quantos 
pudessem carrear capacidade executiva e alguns meios para com-
por a necessária contrapartida nacional. As pessoas podem pensar 
que estávamos muito preocupados com os meios, mas estávamos 
realmente preocupados com a capacidade executiva, que mais nos 
inquietava. 

As Décadas da Europa.indd   72 13/05/19   17:29



OS FUNDOS ESTRUTURAIS E DE COESãO

73

Havia uma natural preocupação em conseguir projetos com 
dimensão que resolvessem realmente problemas existentes com a 
segurança de que as estruturas montadas para o efeito seriam capa-
zes de manter e conservar as infraestruturas e os equipamentos 
realizados. Daí a nossa insistência, por exemplo, em lançar projetos 
de natureza multimunicipal ou em fomentar parcerias entre insti-
tuições de investigação que se comprometessem, beneficiando-se 
mutuamente.

Houve alguns grandes projetos que absorveram meios importan-
tes como foi, por exemplo, o empreendimento do Alqueva. Mas 
nesses casos havia que discutir as diversas componentes para ir bus-
car o máximo dos apoios possível. Nesse caso específico havia que 
distinguir a fração que poderia vir do Fundo de  Coesão, das que 
seriam elegíveis ao FEDER ou ao FEOGA. No caso do Alqueva 
discutiu-se enormemente se a energia que havia de produzir podia 
ser contabilizada no ambiente no Fundo de Coesão ou se tinha de 
ir toda para o FEDER. Nós queríamos que fosse para o Fundo de 
Coesão, porque era energia limpa, pelo que todos os argumentos 
foram usados para o justificar. 

Mas as negociações não se passavam somente em Bruxelas; elas 
ocorriam também em Lisboa, onde os diversos sectores tinham de 
encaixar aquelas fatias de financiamento dentro das suas próprias 
prioridades. Todos queriam, naturalmente, ver o grande projeto 
realizado, mas procuravam que isso não fosse afetar demasiada-
mente outras iniciativas suas que não reclamassem uma compati-
bilização com terceiros. Houve alguns grandes projetos deste tipo. 
Refiro por exemplo, o da rede de gás natural, em que Mira Amaral 
teve grande determinação. Era preciso avançar propondo sempre 
soluções aceitáveis, algumas vezes acompanhadas por compensa-
ções noutros projetos.

Um grande projeto implica compreensivelmente muitas nego-
ciações mas o resultado é mais compacto e fácil de implemen-
tar, porque habitualmente há menos agentes com quem se tem 
de falar. Os projetos mais complexos são, sistematicamente, os que 
envolvem numerosos intervenientes com quem se tem de discutir 
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o montante da sua contribuição e com quem há que assegurar 
a sua inserção oportuna, sem deslizamentos de calendário ou de 
orçamento. Algumas vezes, para obviar às dificuldades neste último 
campo, há que criar, por exemplo, linhas de crédito que possam 
ser acionadas para não impedir que um dos muitos agentes de um 
projeto complexo comprometa a realização global. Este é o caso, 
por exemplo, de uma rede para distribuição de água em alta ou 
de uma rede de saneamento que beneficiava vários concelhos. Foi 
por isso que se criaram linhas de crédito, nomeadamente para os 
municípios, que lhes permitiram compor a sua própria contrapar-
tida financeira, não atrasando projetos nem questionando as regras 
estabelecidas. 

Estou a referir-me a empreendimentos que tinham o assenti-
mento geral de um grande número de agentes. Se acontecer haver 
um número expressivo de não-aderentes, o melhor é ir investir 
para outro lado porque a experiência mostra que, mesmo havendo 
dinheiro, não é fácil convencer quem não quer sê-lo. Alguns, por 
vezes, fazem-se difíceis para obter condições especiais; isso está fora 
de causa; por essa razão, as regras têm de ser definidas com genera-
lidade e transparência, nunca se caindo no estabelecimento de con-
dições especiais para um dos agentes, que deve ser tratado sempre 
como todos os outros.

Por regra, um grande projeto é mais fácil de gerir que uma 
miríade de pequenos com igual montante global. Mas qualquer 
processo de desenvolvimento implica a existência de projetos 
de todas as dimensões que têm de ser articulados entre si, o que 
implica ter de se assegurar a coordenação entre todos. Isso só é pos-
sível por via do estabelecimento de vários níveis de coordenação 
desde o municipal ao central, em alguns casos criando mesmo ins-
tituições especiais para o fazer, como foi o caso da EDIA (Empresa 
de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, SA) para tratar 
daquele grande projeto que vai durar muitos anos. Foi isso que 
se fez em relação à preparação dos Planos de Desenvolvimento 
Regional que estiveram na base da negociação dos dois primeiros 
Quadros Comunitários de Apoio.

As Décadas da Europa.indd   74 13/05/19   17:29



OS FUNDOS ESTRUTURAIS E DE COESãO

75

O aspeto financeiro de uma operação desse tipo constitui apenas 
uma das facetas do problema. Existem, obviamente, os aspetos físico 
e económico que lhes andam associados, mas a experiência mostra 
que a componente organizativa é determinante do sucesso, por-
que sem uma estrutura que saiba responder não se pode assegurar 
a concretização de nenhum projeto e, menos ainda, de nenhum 
programa.

Por isso se ocupou muito tempo a desenhar as formas institu-
cionais que foram responsáveis quer pela concretização das obras 
quer pela gestão dos sistemas de incentivos. Sempre que pos-
sível atribuíram -se as novas funções a instituições já existentes, 
conferindo -lhes responsabilidades previamente negociadas, mas 
que estavam ao seu alcance e figuravam no rol dos seus interesses. 
Só se constituíram novas organizações – como a EDIA – quando 
a dimensão do que estava em causa e a especificidade das tarefas a 
isso nos obrigava.

Como resultado da experiência adquirida não tenho hesitações 
em relação à recomendação de dar a maior atenção à parte insti-
tucional. A dimensão e a complexidade das tarefas de execução, 
acompanhamento, prestação de contas e avaliação são tão expressi-
vas que reclamam a maior das atenções para a forma de concretizar 
o que se promete fazer.

Fundamental em qualquer operação deste género, que envolve 
numerosos sectores e agentes de variados tipos, é a coordenação das 
diversas componentes.

Por outro lado, a negociação não representa uma tarefa pon-
tual. Ela tem um carácter permanente. Ocorre antes de se começar 
uma ação, no decurso da sua implementação e na avaliação final 
dos resultados, que compreende o encerramento das contas. Refiro 
este ponto porque um empreendimento raras vezes decorre exa-
tamente como foi previsto, reclamando um ou outro ajustamento. 
Quanto maior for o esforço de preparação menos prováveis são os 
ajustamentos in itinere. Mas a experiência mostra que ocorrem cor-
rentemente alguns desvios ou factos não previstos que reclamam 
um acompanhamento próximo e uma disponibilidade permanente 
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para encontrar soluções que reconduzam o processo ao caminho 
fixado originalmente.

Estou a referir-me ao caso de um programa e mesmo ao de um 
projeto individual. Ou são as condições geológicas ou as meteoro-
lógicas, ou é a insuficiência de organização de um empreiteiro, ou 
uma demora na disponibilidade financeira de uma comparticipa-
ção… Numerosos são os tipos de incidentes que reclamam atuação 
imediata; algumas vezes esta limita-se a uma atuação pontual; 
outras implica uma revisão dos compromissos que leva até à sua 
renegociação.

É evidente que isso se deve evitar, porque põe o executante 
sempre em posição delicada; mas o melhor é manter um bom 
clima de relacionamento com os financiadores e muita informação 
de modo a garantir que o processo, mesmo com acidentes, não seja 
interrompido.

Um processo de desenvolvimento é desencadeado para alterar 
uma situação considerada como insatisfatória. Para isso são lança-
das obras e outras ações que, se estima, consigam contribuir para 
mudar a situação. Mas é preciso verificá-lo. Por isso instalámos um 
Observatório do Quadro Comunitário de Apoio para proceder 
à avaliação geral do que estava a ser feito. Ele era composto por 
especialistas de vários domínios ligados ao desenvolvimento. O seu 
trabalho era apoiado com toda a sorte de elementos quantitativos 
que pudessem fundamentar os pareceres que davam. Mas nós atri-
buíamos também muita importância à apreciação subjetiva do que 
estava a ser realizado. Por isso o Observatório era guarnecido por 
académicos e profissionais ilustres capazes de formular juízos fun-
damentados e criteriosos.

No topo dessa avaliação estavam as exposições sobre o anda-
mento da operação que eram feitas à Assembleia da República. 
Tratava-se, então, de uma apreciação política, sendo natural que 
a Oposição fizesse as mais variadas perguntas e apontasse lacunas. 
Algumas vezes estas eram irritantes porque muito pontuais, quer 
em relação ao espaço quer ao sector. Mas essas são as regras da con-
vivência democrática e não podemos fugir à sua prática.
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Durante a primeira década da nossa adesão foram aplicados meios 
avultados e o país mudou a face. A mudança principal respeitou 
à sua inserção no espaço europeu. Houve aproximação objetiva-
mente traduzida em números mas também em comportamentos e 
em aspirações.

Não referi os números porque há numerosas publicações que 
os contêm, como os relatórios de Augusto Mateus, porque o 
meu tempo é limitado e porque recentemente fiz na Ordem dos 
 Engenheiros uma intervenção em que me referi aos numerosos 
programas a que então recorremos.

O segredo do nosso sucesso esteve na ampla participação que foi 
assegurada a numerosos agentes, locais, regionais e centrais e mul-
tissectoriais e à atenção permanente dada à negociação, ao acom-
panhamento e à avaliação. Ele repousou também na confiança 
que se estabeleceu com as entidades financiadoras e na reputação 
que conseguimos, graças ao escrupuloso cumprimento dos com-
promissos assumidos. É escusado insistir na importância que, na 
execução de qualquer programa com muitas componentes, tem 
o acompanhamento permanente da execução e a coordenação de 
todas as operações. 

Mas o mais importante foi a adesão generalizada dos muitos 
agentes envolvidos, que se aperceberam que havia uma oportu-
nidade para se desenvolverem e a aproveitaram com aplicação e, 
sobretudo, com entusiasmo.

Tudo quanto acabei de relatar não nasceu de um golpe. Foi-se 
afinando ao longo do tempo, incorporando os resultados da expe-
riência de todos os dias. Fundamental foi dispormos sempre da 
mais recente informação e conhecermos de perto os agentes das 
decisões.

O processo envolveu muitos intervenientes. Não é possível 
nomeá-los a todos mas constituiria uma grave falta se não registasse 
os nomes daqueles com quem mais de perto lidei.

Para começar, o próprio primeiro-ministro Cavaco Silva; não se 
passou uma semana, durante dez anos, em que não falássemos do 
tema… Algumas vezes todos os dias!
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Eu tive a sorte de ver trabalharem comigo, primeiro e durante 
dois anos, o José Silva Peneda e, depois, durante oito, a Isabel Mota, 
como secretária de Estado do Planeamento e Desenvolvimento 
Regional. O país ficou a conhecer ambos e todos sabem quanto 
lhes devem. Não posso deixar de sublinhar o entusiasmo e, mesmo, 
a alegria com que a Isabel Mota trabalhava, mesmo quando tínha-
mos de “desembrulhar” assuntos bicudos, e eles eram variados. 
A longa permanência dela no seu posto não foi indiferente para o 
sucesso da operação.

Tive colegas de Governo que me deram um apoio que se revelou 
inestimável: o Vítor Martins na Secretaria de Estado da  Integração 
Europeia e depois dos Assuntos Europeus, o Mira Amaral e o 
Luís Alves Monteiro no Ministério da Indústria com o PEDIP 
(o PEDIP foi uma joint venture com todos nós), o Alexandre Relvas 
na Secretaria de Estado do Turismo… Todos os meus secretários 
de Estado.

Os comissários portugueses António Cardoso e Cunha e João 
de Deus Pinheiro estiveram sempres disponíveis. É um erro não 
contar com os comissários. Tem de se contar com eles. Os embai-
xadores José Paulouro das Neves, João de Valera e Pedro Ribeiro 
de  Menezes mantiveram comigo relações da maior confiança. 
 Numerosos funcionários da REPER estiveram sempre atentos. 
Não os posso nomear a todos, mas temos de contar sempre com 
eles de uma forma muito especial.

Na nossa Administração e neste domínio salientaram-se os 
diretores-gerais Nuno Vitorino e Luís Madureira Pires, o  gestor 
do PEDIP Albertino Santana, os presidentes das Comissões de 
Coordenação Regional Luís Braga da Cruz, Manuel Porto, 
 Carmelo Aires e David Assoreira. E acrescento, sem hesitação, os 
presidentes de Câmara que perceberam que tinham apoio para 
realizar alguns dos seus sonhos e se entregaram com empenha-
mento à realização de alguns deles. Muitos empresários fizeram 
o mesmo. 

Estou a pecar por omissão de muitos nomes mas não é possível 
enumerá-los a todos.
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O período de dez anos com que se iniciou a nossa integração 
na Comunidade Europeia foi de muita expectativa mas também 
de muitas realizações. Os verdadeiros obreiros do processo foram, 
contudo, os Portugueses que perceberam que se lhes abria uma 
oportunidade para progredirem e participaram empenhadamente 
nesse exercício.
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A evolução das Políticas Comuns 
de Agricultura e das Pescas 

e sua aplicação em Portugal na primeira 
década da adesão à CEE

Arlindo Cunha*

O contexto

Queria, antes do mais, felicitar a Sociedade de Geografia de  Lisboa 
por esta excelente iniciativa “Décadas da Europa”, que traz a debate 
os grandes marcos da adesão de Portugal à então designada Comu-
nidade Económica Europeia (CEE), quer enquanto candidato à 
entrada quer, posteriormente, enquanto membro de pleno direito, 
aplicando as principais políticas comuns no seu território. Sobretudo, 
porque o faz através de pessoas que, no âmbito das responsabilida-
des profissionais ou políticas que exerceram, estiveram diretamente 
envolvidas nesta notável gesta do nosso país e que, como tal, são tam-
bém uma fonte da história. Daí, também, um agradecimento especial 
ao meu velho amigo embaixador João Rosa Lã pelo convite que me 
dirigiu para falar dos temas em que estive diretamente envolvido: 
a evolução das políticas comuns da agricultura e das pescas e a sua 
aplicação em Portugal na primeira década da adesão.

* Secretário de Estado do Desenvolvimento Agrário do x Governo Constitucio-
nal; ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação do xI Governo Constitucio-
nal, entre 1986 e 1994.
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Nunca foram muitos em Portugal os agroeconomistas, sobre-
tudo os que trabalhavam na Administração Pública ligada ao 
 Ministério da Agricultura e em particular os que conheciam os 
meandros da Política Agrícola Comum (PAC); e o mesmo se pode 
dizer da  Política Comum de Pescas (PCP). No ciclo anterior destas 
 conferências vieram aqui falar pessoas que trabalharam diretamente 
nas negociações de adesão, designadamente, nas pescas, o Eurico 
Monteiro, e na agricultura o Luís Frazão Gomes. Técnicos do 
ministério como Rita Horta, Luís Albuquerque, Jacqueline Sá, José 
Mendonça Lima, ou Rui do Rosário – só para citar aqueles com 
quem mais trabalhei – são também pessoas que estiveram muito 
envolvidas nesta fase do processo da adesão. Antes deles esteve 
o Eng. José Augusto dos Santos Varela, que foi o pioneiro destas 
negociações, assim como o falecido e saudoso Armando Sevinate 
Pinto. Nas pescas, impõe-se lembrar também o Eurico de Brito, 
que foi vários anos diretor-geral e que acompanhou de perto os 
primeiros anos da adesão neste setor. 

Não éramos muitos. Eu estava no Porto, onde trabalhava na 
Comissão de Coordenação da Região Norte (CCRN) como 
diretor de serviços de estudos e programação, era docente da Uni-
versidade Católica do Porto e estava simultaneamente a fazer o 
meu PhD em Economia Agrária na Universidade de Reading 
(Reino Unido), precisamente sobre os impactos da aplicação da 
PAC em Portugal. Vim para o governo precisamente para apli-
car a PAC, porque essa geração de especialistas conhecedores da 
PAC foi quase toda para Bruxelas após janeiro de 1986, uns para a 
 Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia 
(REPER) e outros para preencher a nossa quota de funcionários 
nas instituições europeias. E, assim, lá vim eu parar ao Terreiro do 
Paço! Naqueles tempos tínhamos de fazer de técnicos e de gover-
nantes ao mesmo tempo! Foi um desafio muito estimulante, que 
jamais esquecerei. 

Vim para o governo em maio de 1986, como secretário de 
Estado que tinha como principais funções o acompanhamento 
das questões comunitárias e do orçamento do Ministério. Depois 
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sucedi ao Eng. álvaro Barreto em janeiro de 1990. Ele já estava em 
funções desde antes da adesão, tendo sido o primeiro ministro da 
 Agricultura do pós-adesão; como seu secretário de Estado, acom-
panhava-o e ajudava-o na gestão desses dossiês. Ia sempre com ele 
às sessões do Conselho de Agricultura, cabendo-me a preparação 
das respetivas reuniões, no que contava com o precioso contri-
buto dos técnicos da REPER e do Gabinete de  Planeamento, 
para além do staff do meu gabinete. Dos primeiros não poderei 
esquecer os contributos do “núcleo” agrícola: Luís Frazão Gomes, 
Rita Horta e Luís Albuquerque; e dos segundos estarei sempre 
grato ao incansável apoio que nesta matéria me deram colabora-
dores como o  António Lourenço dos Santos, a Maria  Hermínia 
Cabral, o José Miguel Silva ou o Delfim Costa; assim como se 
impõe destacar o papel de dirigentes como do Professor  Joaquim 
da Silva Lourenço (que já tinha sido ministro da  Agricultura no 
chamado Governo  Pintasilgo), Maria Eduarda Azevedo, José 
Mendonça Lima, José Cabrita, José Alberto  Guerreiro dos  Santos 
– que foram diretores-gerais de organismos com competências 
diretas na gestão da PAC: Secretariado  Agrícola para os Assuntos 
Europeus (SARE);  Gabinete para os  Assuntos Agrícolas Comu-
nitários (GAAC);  Direção-Geral dos Mercados Agrícolas e das 
Indústrias Agroalimentares (DGMAIA); e Direção-Geral do 
Desenvolvimento Rural. E apesar de não constituir formalmente 
uma política comum, as florestas foram sempre um setor presente 
na nossa participação em Bruxelas, impondo-se lembrar os nomes 
dos antigos diretores-gerais Fernando Mota e João Manuel  Soares, 
que deram importantes contributos para o desenho de uma estra-
tégia florestal comum.

Estive ali até maio de 1994. Foram três anos e meio como secre-
tário de Estado e quatro anos e meio como ministro. Nessa altura, 
saí de lá para ir diretamente para o Parlamento Europeu (PE). Saí 
precisamente no dia em que começou a campanha eleitoral, tendo 
aí cumprido dois mandatos. Vivi, portanto, todo este período de 
uma forma muito ativa. Por isso é que não tive muito trabalho 
a preparar esta intervenção. Concentrei-me um bocadinho para 

As Décadas da Europa.indd   83 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

84

 termos o “fio da meada”… e cá estou para falar sobre essa primeira 
década!

Havia muitas formas de abordar a temática da evolução das 
políticas comuns da agricultura e das pescas no pós-adesão; optei 
por falar delas no contexto da sua aplicação em Portugal, porque 
julgo ser essa uma forma mais balizada de localizarmos tal evolu-
ção.  Falarei muito menos da política de pescas, porque tem uma 
dimensão muito mais restrita; vou começar por aí para depois me 
dedicar essencialmente às questões agrícolas.

As pescas

A Política Comum das Pescas (PCP) tem a mesma base jurí-
dica da política agrícola, prevista desde o Tratado de Roma. Mas 
enquanto a PAC começou a aplicar-se em 1962-63 – foram pre-
cisos seis anos para negociar a sua tradução em instrumentos con-
cretos de intervenção – a política de pescas só se aplicou nos anos 
80 porque as estruturas eram muito desiguais, os interesses mui-
tos díspares entre Estados-membros, havia frequentes disputas de 
águas territoriais vizinhas e um elevado nível de conflitualidade. 
A política das pescas tem quatro grandes componentes ou eixos 
principais. 

O primeiro é o acesso aos recursos marítimos. Pelos tratados, 
qualquer frota da União Europeia (UE) teria direito a aceder às 
águas de todos os outros; porém, essa foi uma das fontes dos con-
flitos e uma das razões pelas quais a PCP se aplicou tão tarde. 
Acabou por se chegar a um compromisso, segundo o qual a pesca 
ficaria reservada às frotas nacionais até às 12 milhas a partir da 
costa. A partir daí, até às 200, já se aplicaria o princípio do livre 
acesso. Parece simples, mas foi muito complicado negociar isto. 
Há um outro componente do acesso aos recursos pesqueiros, que 
é o acesso às águas de países terceiros; nestes casos a  Comissão 
Europeia (CE) negoceia com vários países o acesso da frota comu-
nitária a certas espécies de peixes e a certas quantidades. É uma 
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matéria também muito sensível porque os países do Norte da 
Europa, que pagam maioritariamente o orçamento e que não têm 
frotas de grandes distâncias como têm Portugal ou Espanha, têm 
uma renitência muito grande em financiar este acesso e ano após 
ano têm vindo a apertar os recursos destinados a esta finalidade. 
A questão política que colocam é porque é que, por exemplo, 
hão-de estar a Holanda, a Alemanha ou a Dinamarca, que só têm 
frotas costeiras, a pagar o acesso aos países terceiros para a frota 
espanhola ou portuguesa? Este era um debate político recorrente, 
designadamente ao nível do Conselho de Ministros das Pescas.

O segundo é o eixo da sustentabilidade da exploração dos recur-
sos pesqueiros. É um eixo vital, que se tem tornado progressiva-
mente a componente mais importante da PCP, e que se traduz 
todos os anos na aprovação dos totais autorizados de captura (TAC) 
e de quotas e, também, numa definição, a longo prazo, de planos 
de orientação plurianual das pescas (POP). É um quadro de médio 
prazo de planeamento e exploração estratégica, que integra uma 
cartografia pré-definida dos mares e as quantidades de peixe que 
se podem pescar de cada espécie anualmente: os totais autorizados 
de captura (TAC) e as quotas. A sensibilidade desta questão é tão 
grande que é uma competência exclusiva da UE. Nos tratados não 
é sequer considerada como uma competência partilhada. Desde 
que se chegue a acordo, uma vez que isto é definido em Bruxelas 
pelo Conselho de Ministros, hoje em dia no regime ordinário – 
ou seja, a antiga codecisão entre o PE e o Conselho –, fica tudo 
definido e de aplicação direta e obrigatória pelos Estados-mem-
bros. Esta opção demonstra não só a importância que se dá a esta 
matéria conservacionista dos recursos haliêuticos, mas também o 
receio de os Estados-membros poderem ceder mais facilmente, 
devido à sua maior proximidade com os pescadores e suas organi-
zações, sendo, consequentemente, mais sensíveis às naturais pressões 
socioprofissionais. 

Um terceiro eixo corresponde às medidas de gestão de mercado, 
de operações de retirada quando há excedentes. Uma parte tam-
bém melindrosa, mas com cada vez menos expressão. 
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Existe, ainda, uma componente de medidas estruturais, que 
consiste na concessão de apoios à modernização da frota e dos 
seus equipamentos. Um dos fios condutores deste eixo tem sido 
modernizar, mas com redução da capacidade piscatória. Há, de 
facto, uma evidência de um sobredimensionamento da frota pes-
queira comunitária no seu conjunto em relação aos stocks de peixe. 
Por isso é que um dos slogans mais utilizados pelos pescadores e suas 
organizações, assim como por certas forças políticas que se opu-
nham à entrada na CEE, era a “destruição” da frota pesqueira que 
Portugal fez a seguir à adesão. É uma palavra familiar no contexto 
deste tipo de debates: “destruímos a frota de pesca”. Esquecem-se 
de dizer que destruímos a que estava obsoleta, mas que construí-
mos uma moderna, que pesca mais em termos comparativos, que é 
mais eficiente e que oferece muito mais segurança aos pescadores. 
Ou seja, não dizem o resto da história… É verdade que esta foi, 
no fundo, uma das dimensões da PCP que em Portugal mais se 
aplicou. Nós tínhamos uma frota muito obsoleta e houve, sobre-
tudo para a média e longa distância, muito apoio à modernização 
das pescas; por isso, fomos por aí. Consequentemente, a aplicação 
em Portugal da PCP andou muito centrada, não só na negociação 
anual das TAC e das quotas, que continua a ser importante para 
todos os países, mas também na renovação estrutural da frota e no 
inerente abate da sua capacidade excedentária. Esta foi, sem dúvida, 
das questões mais polémicas nos primeiros anos da adesão e conti-
nua a sê-lo. Fica, porém, a questão: havendo menos peixe no mar, 
que sentido faz aumentar a capacidade de pesca?!

A PCP foi reformada com base nestes eixos essenciais que acabei 
de referir. A primeira grande reforma foi em 2002. Esta reforma 
foi na mesma linha, apertando ainda mais a questão dos controles 
de capturas e a questão da sustentabilidade. Quando comparamos 
a evolução da PCP com a da PAC, observamos que seguiram em 
direções contrárias. A PAC foi sendo reformada no sentido de se 
liberalizar cada vez mais, acabando com os protecionismos eleva-
dos na fronteira, com as quotas de produção e com tudo o que 
eram mecanismos de controlo da produção; e a pesca evoluiu no 
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sentido contrário, porque os recursos piscatórios foram, em geral, 
escasseando. 

Há que assegurar a todo o custo a sua sustentabilidade. Dada a 
extensão dos mares, não é fácil vigiar a sua exploração, por isso, ano 
após ano a PCP foi evoluindo no sentido de um maior controle, 
centralização e também de maior envolvimento dos próprios pes-
cadores na respetiva gestão. Se os pescadores não estiverem envol-
vidos, fazem sempre um contravapor muito forte. Daí termos de 
os responsabilizar através do envolvimento na gestão da política.

A agricultura

A agricultura, pela sua própria natureza, é o foco central da minha 
intervenção. Vou seguir uma ordem cronológica, que sintetizarei 
no final. Em primeiro lugar, de que PAC é que nós partimos? Uma 
vez que o último ciclo terminou às portas da adesão, que PAC é 
que encontramos? A PAC que encontramos em 1986 é baseada 
num modelo histórico. Não querendo ser tecnicista, a história é 
a seguinte: há muitas formas possíveis de obter resultados, melho-
rando o rendimento dos agricultores e salvaguardando o interesse 
dos consumidores, criando-lhes menos despesas. Quando define 
os objetivos da PAC, o Tratado de Roma contempla melhorar a 
eficiência dos recursos, os rendimentos dos agricultores, estabilizar 
os mercados, assegurar a regularidade dos abastecimentos e termina 
dizendo que se devem “assegurar preços razoáveis aos consumido-
res”; o que é normal, pois se um setor se torna eficiente, consegue 
fazer a mesma produção utilizando menos recursos, logo, consegue 
pôr um bem mais barato no mercado.

O que acabou por se fazer foi pegar no modelo francês, fechando 
o mercado à oferta exterior. Criou-se um mecanismo protecionista 
inexpugnável: os direitos niveladores variáveis. Havia diferenciações 
de produto para produto, os principais produtos agrícolas tinham 
um preço mínimo de entrada e aquilo que se importasse, inde-
pendentemente do preço a que fosse comprado, mesmo que fosse 
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oferecido, o importador, no desalfandegamento, tinha de pagar a 
diferença até ao nível do preço mínimo de entrada na UE. É por 
isso que se chamavam direitos niveladores variáveis ou preços de 
eclusa. A eclusa transporta o barco do nível onde está a água de 
baixo até ao patamar de cima. Era um sistema odiado pelos países 
concorrentes da UE no mercado mundial, porque não respeitava a 
hierarquia competitiva de quem exportava para o nosso mercado. 
Os Estados Unidos da América (EUA) podiam-nos vender trigo 
dez vezes mais barato do que a Argentina, mas isso não interes-
sava para o importador, que ou pagava de uma forma ou de outra, 
com o preço ou com o direito variável. Existia, portanto, uma 
muralha protecionista, tendo sido por essa grande razão que fomos 
sendo pressionados pelo lóbi dos países exportadores de produ-
tos agroalimentares – o chamado Grupo de Cairns –, e em 1992 
tivemos mesmo de reformar a PAC. Uma das razões da reforma 
foi precisamente essa de acabar com o modelo protecionista da 
PAC, tendo a Ronda do Uruguai de 1994 acabado com os direitos 
variáveis. Desde então para cá, todo o protecionismo permitido 
pela  Organização Mundial de Comércio (OMC) é feito apenas na 
base de tarifas ad valorem. 

A lógica do modelo histórico da PAC era a de uma proteção 
muito eficaz na fronteira e sempre que houvesse excedentes no 
mercado interno acionava-se o sistema de compras na interven-
ção, pois havia preços de garantia (preços de intervenção) para 
os principais produtos, ainda que não para todos. Formavam-se 
excedentes, produzindo-se leite a mais, destilava-se e transformava -
-se em pó ou em manteiga; ia-se ao organismo de intervenção, 
comprava-se e depois armazenava-se. Se passados uns meses não 
se conseguisse pôr no mercado interno, por continuar saturado, 
pagavam-se, então, subsídios para permitir a exportação para paí-
ses terceiros. Dizem os relatos da época que, uma vez, algures na 
década de 70, vendemos para a Rússia uma quantidade enorme 
de barras de manteiga a um preço cinco vezes menor que os sub-
sídios à exportação que pagámos aos exportadores. Estávamos na 
fase dos famosos “lagos” de vinho, das “montanhas” de manteiga 
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e de cereais, etc. Este modelo tinha um nível interno de preços 
bastante generoso, o qual não descia porque a oferta externa podia 
ocorrer, mas não baixava os preços no mercado interno; tal oferta 
externa só podia entrar no mercado europeu ao preço mínimo 
de entrada, acrescido das despesas de transporte, gestão, etc.; logo, 
não havia hipótese de os preços internos baixarem. Isto aconteceu 
porque, no início da CEE, era preciso aumentar a produção para 
abastecer o mercado interno que, na ressaca da II Guerra Mundial, 
era altamente deficitário. Porém, à medida que o modelo de polí-
tica criado foi implementado com sucesso, o mercado interno não 
absorvia a oferta e impunha-se exportar. Mas lá fora, nos mercados 
externos, os preços eram muito mais baixos; consequentemente, a 
única forma de se conseguir exportar era subsidiar as exportações, 
o que na linguagem económica se chama dumping. Mas nós na UE 
tínhamos para isso um designativo próprio, que tinha tanto de 
eufemístico como de enigmático: chamávamos-lhe: “restituições 
à exportação”. 

Este era o modelo que tínhamos quando entrámos na CEE e 
que não tinha futuro. E, de facto, não teve. Aquele que é con-
siderado o “pai” da PAC, o holandês Sicco Mansholt, que foi o 
primeiro comissário da Agricultura, cargo que exerceu durante 
14 anos, e presidente da Comissão Europeia em 1972-73, já tinha 
apresentado em 1969 um plano, o Plano Mansholt com vista a 
alterar radicalmente o modelo que ele próprio havia criado: colo-
car cinco milhões de hectares em pousio obrigatório; redução dos 
preços e redução das garantias na fronteira. Mas, naquela altura, os 
lóbis eram muito fortes e não se conseguiu avançar politicamente. 
O plano era, no essencial, o que viemos a fazer, quase 20 anos 
depois, em 1992. 

A PAC de que nós partimos era uma PAC open-ended, o que 
significa que o custo orçamental não tinha “travões”: era pratica-
mente ilimitado. Se havia produção de excedentes, estes tinham de 
se comprar. Pagava-se de duas maneiras: na intervenção pública, 
comprava -se e a PAC pagava; e pagava também os subsídios à 
exportação para nos livrarmos desses excedentes para o mercado 
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internacional; e uma terceira forma de custo era suportada pelos 
consumidores, porque o preço não baixava e, portanto, estes paga-
vam um preço mais alto do que pagariam na ausência deste modelo 
protecionista. É de sublinhar, aliás, que de todos os objetivos da 
PAC, o único que nunca se conseguiu alcançar antes das reformas 
iniciadas em 1992 foi o dos “preços razoáveis aos consumidores”. 
 Apanhámos a PAC a este nível, com preços elevadíssimos face ao 
resto do mundo. O preço dos cereais, do leite ou da carne bovina 
era quatro ou cinco vezes superior aos preços de referência mun-
diais. Um parêntese para dizer que os nossos preços ainda estavam 
acima desses. Por exemplo, o preço do trigo em Portugal estava 
80% acima do da Comunidade Económica Europeia (CEE). 

Em 1986 entrámos num ciclo interessantíssimo. Nos anos ante-
riores tínhamos negociado uma transição por etapas, em que para 
aqueles produtos que não eram problemáticos ou em que era-
mos mais competitivos (como frutas, legumes, vinho, azeite, carne 
ovina, caprina ou porcina) negociámos uma transição clássica em 
sete anos. Nesse horizonte temporal, começámos a alinhar os pre-
ços com os da UE, a harmonizar progressivamente as regras de 
concorrência, a abertura da fronteira, tudo sem nenhum problema. 
Só que este modelo de transição abrangia apenas 15% do volume 
da produção agrícola. A maioria esmagadora da produção (85%) 
era constituída pelos setores dos cereais, oleaginosas, leite ou a 
carne de vaca. Nestes setores fizemos uma transição em duas etapas 
de cinco anos cada. Na primeira etapa, podíamos manter os nossos 
regimes nacionais, apenas com a condição de não aumentarmos os 
preços em ECU (havia ainda preços de garantia definidos politi-
camente). Mas como nessa época o escudo se desvalorizava consi-
deravelmente em relação ao ECU, podíamos aumentar os preços 
em escudos.

Na segunda etapa, começaríamos então o período da transição 
clássica normal, só que em vez de ser em sete anos era em cinco. 
A lógica era irmos harmonizando 1/5 em cada ano. 

Entretanto, em 1988, faz-se uma reforma muito importante em 
Bruxelas. A dada altura era evidente que estávamos a ser muito 
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pressionados para manter aquele modelo da PAC e, sobretudo, 
não tínhamos dinheiro no orçamento para aguentarmos exce-
dentes. Criou-se um mecanismo chamado “estabilizadores agro -
-orçamentais”, definindo-se, a nível da Europa, quantidades máximas 
garantidas de produção para os setores mais problemáticos, porque 
responsáveis pelos excedentes, e consequente derrapagem orça-
mental. A partir daí, se produzíssemos mais, começávamos a reduzir 
o preço da garantia na proporção da ultrapassagem das quantida-
des definidas. Foi complicadíssimo, mas a lógica era desencorajar 
produção em excesso que o mercado podia escoar. Quanto mais 
produzíssemos excedentes, menor era o preço da garantia que se 
aplicava no ano a seguir. Não foi fácil, mas conseguimos uma nego-
ciação que salvaguardou os nossos interesses. Estávamos há dois 
anos na UE, éramos deficitários nessas produções, sobretudo nos 
cereais, nas oleaginosas e na carne bovina, que foram os setores 
onde isto se aplicou, e conseguimos negociar o princípio da especi-
ficidade da agricultura portuguesa. No fundo, significava que os meca-
nismos estabilizadores agro-orçamentais não se aplicavam a nós. 

Entre os anos de 1986 a 1990, não apanhámos os mecanismos 
penalizadores, mas sobretudo neste período não tínhamos de redu-
zir os nossos preços, que estavam muito acima dos da UE e que 
tinham de baixar; nem tínhamos de abrir as fronteiras. Estávamos, 
portanto, ainda em regimes nacionais. Por outro lado, tínhamos 
pleno acesso aos fundos comunitários para investir na moderniza-
ção da agricultura. 

Estes primeiros anos foram uma espécie de El Dorado. Foi um 
período fabuloso em que apareceram organizações agrícolas, como 
a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal (AJAP), que teve 
um papel pioneiro fundamental de promoção da imagem da agri-
cultura em Portugal; houve dinâmica, houve muito entusiasmo, 
foi um momento de esperança enorme e um disparo dos inves-
timentos na agricultura em Portugal. Mas criou-se a ideia de que 
a integração na UE só funcionava para as coisas positivas e boas e 
não para a parte negativa, que era a redução dos preços e entrar 
a pouco e pouco nas regras da concorrência. Criou-se a ideia de 
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que  tínhamos, como se diz na linguagem agrícola, o sol na eira e a 
chuva no nabal ao mesmo tempo. Esta foi uma das razões pelas quais, 
quando começámos a entrar a sério na segunda etapa, isto come-
çou a doer e os agricultores e seus dirigentes, que tinham como 
referência os primeiros cinco anos, pensavam que ia ser sempre 
assim; mas obviamente que não era, pois a nossa agricultura estava 
muito atrasada e tinha de passar pelas dores da modernização e do 
ajustamento à concorrência.

Nesse ano de 1990, tivemos de negociar as modalidades de apli-
cação da segunda etapa, que iria começar em 1991. Foi já comigo 
a titular da pasta, porque eu entrei em funções como ministro a 
4 de janeiro e todo esse ano foi para negociar as condições de apli-
cação da segunda etapa. Havia várias modalidades de aplicação, 
umas mais penalizadoras do que as outras, e havia assuntos muito 
importantes pendentes. Por exemplo, não estava definido qual era 
o nível da nossa quota de leite. Naquela altura, de acordo com 
a política comunitária para o leite, cada país tinha uma quota. 
Em 1984 foi a primeira vez que se limitou a produção a um setor. 
O leite chegou a representar 40% do orçamento da PAC. Foi um 
setor onde houve muita evolução tecnológica. As vacas que, por 
exemplo, davam três ou quatro toneladas passaram a dar dez tone-
ladas de leite por ano e mais. A dada altura havia tanto leite, man-
teiga e leite em pó que a CE fez uma grande reforma, criando as 
quotas. Cada país tinha uma quota. A quota era igual à produção 
dos três anos anteriores menos 3%. Se ultrapassasse, havia lugar 
a uma penalização num valor igual ao do preço de garantia, o 
que era muito duro. Em 1990, não tínhamos a nossa quota defi-
nida, estávamos há quatro anos na UE e não foi fácil. Queriam-
-nos dar uma quota igual à produção que na altura tínhamos. 
 Produzíamos 1,1 milhões de toneladas, mas éramos altamente 
dependentes do exterior em matéria de produtos lácteos.  Tivemos 
de usar as nossas armas. Recordo-me de nas negociações com o 
Comissário e o Diretor-Geral da Agricultura ter utilizado argu-
mentos deste género: “Vocês não nos podem condenar à subnu-
trição, pois temos uma taxa média de consumo de leite muito 
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inferior à média da UE. Estamos agora a modernizar o setor lác-
teo, portanto, temos de ter uma margem de crescimento e não 
ficarmos condenados a ter de importar tudo o que vamos precisar 
no futuro”. Lá conseguimos negociar para 1,9, que, aliás, deu para 
durante mais de dez anos não precisarmos de mais nada, porque 
nunca tivemos uma penalização de leite (a primeira foi em 2002). 
Tivemos, assim, 11 anos de espaço de manobra para crescer.

Em abril de 1991, no começo do ano agrícola, começámos a 
aplicar o regime da transição da segunda etapa. Começou então 
a real harmonização dos preços e das condições de concorrên-
cia com a UE. E, portanto, começou a doer. Em novembro ou 
dezembro, a CE apresentava as propostas para os preços e para as 
medidas conexas para o ano agrícola seguinte, e, naquela altura, era 
já tudo a reduzir nos preços de garantia, quantidade de compras 
na intervenção, etc., pois sabia-se que não havia dinheiro no orça-
mento. Os ministros torciam-se todos à volta da grande mesa do 
Conselho e nós observávamos placidamente porque não era nada 
connosco. Lembro-me que, nessa altura, estava com o Eng. álvaro 
Barreto numa dessas sessões do Conselho de Ministros da Agri-
cultura quando, ao observar a pressão política que sofriam os seus 
colegas dos outros Estados-membros, álvaro Barreto, naquele seu 
espírito perspicaz e pleno de humor, dizia-me: “Ó Arlindo, quando 
a gente começar a ter de aplicar isto, quem cá não quer estar sou 
eu!”. Aquela parte negativa da PAC não se aplicava a nós. Ainda 
não, mas não tardaria a aplicar-se!

Arrumámos a casa, negociámos a segunda etapa e já estávamos 
a começar a respirar quando, em fevereiro de 1991, a Comissão 
Europeia apresenta um primeiro documento de reflexões sobre a 
reforma da PAC, a primeira grande reforma da PAC desde a sua 
criação. Passados seis meses, em julho, apresenta as propostas con-
cretas de regulamento. 

Quando apareceu o primeiro documento geral de reflexão 
desta reforma da PAC, estávamos na presidência do Luxemburgo. 
As propostas concretas apareceram em julho e houve muito debate 
técnico na presidência holandesa que se lhe seguiu, mas ninguém 
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queria assumir a negociação política. Chegámos, então, ao primeiro 
semestre de 1992 e Portugal assume pela primeira vez a presidência 
da CEE. Nessa altura, o primeiro-ministro, Prof. Aníbal Cavaco 
Silva, tinha muito interesse em que fechássemos a reforma da PAC, 
porque sem ela não se podia fazer o reforço dos fundos estrutu-
rais, onde eramos mais ganhadores do orçamento comunitário do 
que na PAC. Na verdade, como não eramos excedentários e não 
tínhamos grande produção, o modelo de PAC então em vigor não 
nos beneficiava comparativamente aos países que produziam exce-
dentes e eram exportadores líquidos de produtos agroalimentares. 
Mas éramos muito ganhadores na coesão, nos fundos estruturais. 
Naquela altura, ele tinha negociado com Jacques Delors, e uma das 
razões pelas quais o presidente Delors queria fechar o dossiê PAC 
era para limitar as despesas agrícolas no futuro para arranjar margem 
de crescimento orçamental para os fundos estruturais; isto porque 
a Comissão tinha decidido fazer uma grande reforma na política 
de desenvolvimento regional e de coesão, tendo especialmente em 
conta a necessidade de ajudar o desenvolvimento dos mais recentes 
Estados-membros: Espanha e Portugal. Por isso, esforçámo-nos o 
mais que pudemos para fechar o dossiê da reforma; e conseguimos.

Esta reforma foi uma revolução em relação ao paradigma histó-
rico da PAC. No seu essencial, consistiu em baixar drasticamente os 
preços de garantia e baixar ao mesmo tempo o nível dos preços de 
entrada – o protecionismo –, o que logo desencorajou a produção 
de uma forma drástica. Como muitos agricultores, de repente, sem 
mais nem menos, não se aguentariam a produzir e iriam à falên-
cia, compensámos estas baixas de preços de garantia com paga-
mentos diretos. Era uma ajuda direta, um pagamento monetário. 
O pagamento direto era calculado, no caso dos animais, por cabeça, 
e no caso das produções agrícolas com base nas áreas históricas 
dos últimos três anos e respetivas produtividades médias regionais. 
Como as produtividades médias em Portugal eram muito baixas 
e o processo de modernização da nossa agricultura implicava o 
seu aumento, Portugal só aceitou envolver-se ativamente no dossiê 
da reforma se se encontrasse uma solução específica para a nossa 
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situação. Conseguiu-se uma exceção única à regra do pagamento 
da ajuda com base na produtividade histórica, que era de 1,6 tone-
ladas por hectare e passou para 2,9. Para não termos de alterar a 
letra das propostas de regulamentos e perturbar a negociação de 
matéria tão sensível, a produtividade de referência para Portugal 
ficou expressa numa side letter assinada pelo Comissário. Não tenho 
conhecimento de negociações de políticas comunitárias em que se 
tenha utilizado esta tática. Mas resultou e passámos a receber por 
ano mais 11 milhões de contos do que receberíamos se nos fosse 
aplicada a regra geral.

Criou-se também um mecanismo especial de pousio obriga-
tório. O termo inglês que se usava no jargão bruxelês era set-aside. 
Era precisamente para impedir 15% da terra de cada produtor de 
ser utilizada, tendo de ficar em pousio, a descansar. Mas também 
recebiam o pagamento direto, como se produzissem. Esta foi uma 
medida para conter e limitar a produção, tendo ficado determinado 
que, à medida que o mercado se equilibrasse, a taxa de pousio ia 
reduzindo. E, de facto, passados oito anos já estava praticamente em 
zero, pelo que equilibrámos o mercado.

A reforma da PAC introduziu também, pela primeira vez, medi-
das agroambientais, pagamentos à agricultura biológica e à produ-
ção integrada. Houve coisas muito positivas nesta altura. Também 
se criou a medida de florestação de terras agrícolas. Quem tivesse 
terras agrícolas podia florestar e, além de ter o subsídio de investi-
mento para plantar, tinha um prémio de perda de rendimento que 
podia ir até 20 anos. Tudo isso para encorajar a saída de terras da pro-
dução agrícola, porque tínhamos um problema de sobreprodução. 

Esta reforma da PAC veio criar uma grande perturbação no mundo 
agrícola. Os agricultores não gostaram nada desta reforma porque 
tinham sido habituados a um modelo diferente de política agrícola. 
Na verdade, no modelo histórico da PAC, que citei no início, dava 
a impressão que eles não eram subsidiados, porque não se pagavam 
subsídios do orçamento diretamente aos agricultores. Davam-se 
indiretamente, comprando os excedentes aos preços de interven-
ção e pagando subsídios à exportação. Formalmente, eles viviam do 

As Décadas da Europa.indd   95 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

96

que o mercado pagava; só que era um mercado artificialmente pro-
tegido pelas regras da PAC. Na ótica da economia, é considerado 
subsídio qualquer apoio que está acima dos chamados preços mun-
diais, obtido por via de qualquer medida político-administrativa; 
portanto, não há dúvida de que o sistema então vigente configu-
rava dumping, em termos económicos, só que este estava disfarçado 
sob a forma de compras de intervenção e restituições à exportação. 

Quando fazemos esta reforma, os pagamentos diretos que os 
agricultores passam a receber ficam registados no orçamento da 
UE e são escrutinados politicamente. Eles tinham dois principais 
receios: o escrutínio público e que, mais dia menos dia, as polí-
ticas europeias acabassem com os pagamentos diretos. O escru-
tínio aconteceu, até porque, a bem da transparência das políticas 
públicas, os apoios aos agricultores (tal como a outras entidades) 
estão disponíveis no sítio oficial da CE para quem os quiser con-
sultar. Porém, provou-se que o segundo dos receios referidos era 
infundado, já que, passado mais de um quarto de século sobre essa 
reforma, os pagamentos diretos mantêm-se. Porém, à época, reagi-
ram muito mal. 

Nessa altura, quem acompanhou o debate destas questões deverá 
lembrar-se que havia dois slogans que foram muito popularizados: 
“Está-se a pagar para não produzir” e “querem transformar os agri-
cultores em pensionistas”. Quanto ao primeiro, era verdade. Ficava 
muito mais barato ao orçamento pagar para não produzir do que 
pagar para produzir. Quanto ao segundo, eu costumava responder: 
“Bom, mas se ser pensionista é receber um subsídio, já recebiam 
antes, só que de outra forma”. Esta foi uma questão muito com-
plicada e que trouxe muita turbulência política aos meios agrícolas 
em toda a Europa. Foi um período bem difícil. 

Faço um parêntese para ilustrar como é difícil fazer mudanças 
nas políticas que criam “rendas” a determinados grupos de cida-
dãos. No passado, os EUA tinham uma política agrícola, a Farm Bill, 
que também tinha pagamentos diretos como os nossos, desligados 
da produção. Em 2014 acabaram com esse sistema e o dinheiro 
que ia para estes pagamentos diretos transformaram-no em vários 
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 sistemas de seguros: de colheita, de mercado, de preços e de rendi-
mentos. Ou seja, um agricultor, em vez de ter um pagamento anual 
na sua conta bancária transferido do orçamento do Ministério da 
Agricultura, faz os seguros que julgar mais apropriados e, se as coi-
sas não correrem como previsto e incorrer em perdas, recebe uma 
compensação da sua seguradora, sendo o respetivo custo supor-
tado pelo orçamento da Farm Bill. Em 2016 e 2017, a Comissão 
 Europeia chegou a fazer estudos e seminários sobre a possibilidade 
de virmos a evoluir num sentido algo semelhante, transformando 
parte dos pagamentos diretos – que hoje em dia são 80% do orça-
mento da PAC – num financiamento de um ou vários regimes de 
seguros e mutualidades, em vez de o dinheiro ir diretamente do 
orçamento comunitário para a conta bancária dos agricultores, haja 
ou não imprevistos na produção, preços ou rendimentos. Os agri-
cultores que, em 1992, estavam literalmente contra isto, também 
estavam agora contra a mudança! Estavam confortáveis com os 
pagamentos diretos. Fecho o parêntesis, porque é interessante ver a 
história mais de um quarto de século depois… 

Esta reforma teve prós e contras, como sucede com todas as 
mudanças de política. O principal contra deste modelo é que cria 
muita burocracia para controlar a sua implementação. Mas tem 
duas grandes vantagens. Por um lado, tem a vantagem de ser muito 
mais equitativo, porque o apoio é dado aos agricultores em função 
daquilo que eles têm, de terra e de gado, enquanto antes era só para 
as agriculturas que criassem excedentes. Não entrava dinheiro no 
país porque não éramos excedentários, não íamos à intervenção 
nem recebíamos subsídios à exportação, porque quase nada expor-
távamos. Por outro lado, baixa substancialmente o preço dos bens 
para os consumidores, o que foi evidente e notório desde a plena 
implementação da reforma de 1992 até hoje. Temos atualmente os 
preços dos produtos alimentares muito inferiores aos que tínhamos 
há 25 anos, o que não é por acaso, pois é uma consequência direta 
das reformas da PAC. 

No caso de Portugal, tivemos impactos imediatos. No livro 
que publiquei em 2004 (A PAC na Era da Globalização, Almedina, 
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Coimbra), apresentado no Porto por Cavaco Silva, tenho uma nota 
que diz assim: “Os primeiros anos de implementação efetiva da 
reforma, de 1994 a 1996, correspondem a um aumento acumu-
lado nos níveis de rendimento dos agricultores de 36,6%, o que 
mais que compensa a quebra registada nos três anos anteriores” 
– que tinha sido de cerca de 26% – “e, além disso, as transferências 
dos FEOGA -Garantia (Fundo Europeu de Orientação e Garantia 
Agrícola) para Portugal mais do que duplicaram com a reforma, 
passando de 315 milhões de ecus em 1991 para 708 milhões de 
ecus em 1994”. Para nós foi um bom negócio fazer a reforma 
da PAC.

Em 1992 tínhamos acabado “em glória” um grande dossiê, que 
foi a reforma da PAC, que estabilizou a Europa no contexto mun-
dial. Para Portugal foi muito bom porque ficou com a aura de ter 
feito uma grande presidência, não só por causa disto mas também 
pelo que fizemos noutros planos. Estava eu mais ou menos posto 
em sossego a pensar que ia ter uma vida mais tranquila no segundo 
semestre – porque fiz oito desgastantes sessões do Conselho no 
primeiro semestre da presidência, o que foi uma empreitada difi-
cílima –, quando os senhores primeiros-ministros decidem, num 
Conselho Europeu, aplicar o Mercado único a partir do dia 1 de 
janeiro de 1993. Foi o cabo dos trabalhos!

Aplicar o Mercado único implicava acabar com as fronteiras, 
com as alfândegas. Tínhamos começado um ano antes a aplicar a 
segunda etapa da adesão agrícola, a fasear os preços e a controlar 
a entrada de produtos que vinham de fora, porque a concorrência 
também era faseada. A decisão de aplicar o Mercado único queria 
dizer que não já íamos ter segunda etapa. Como não tivemos. Foi 
uma complicação, ainda para mais estando a braços com uma grave 
crise no setor da produção de carne suína. Foi durante a presidên-
cia inglesa, que nos sucedeu, que foram apresentadas as propostas. 
Bloqueei as negociações numa sessão do Conselho, em dezembro 
de 1992. Andámos depois a negociar contrapartidas para compen-
sar a antecipação do fim da segunda etapa, já que, politicamente, 
ninguém aceitava que as fronteiras se fechassem só por causa do 
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trânsito das mercadorias agrícolas. Lá fizemos o que pudemos, aca-
bando por negociar 106 milhões de contos de compensação aos 
setores. Três meses depois, a partir de abril, começámos a aplicar o 
mercado único para a agricultura. Foi, de facto, um período muito 
difícil e, diria, que “negro” para o ministro da tutela… Entre 1991, 
quando começámos a aplicar os mecanismos da concorrência e a 
harmonização dos preços, e 1994, quando começámos a receber o 
dinheiro da reforma da PAC, foi um período terrível. Cito nova-
mente o que escrevi no meu livro: “Pode dizer-se que, nos anos de 
1991 a 1993”, durante três anos, “a agricultura portuguesa bateu 
no fundo, já que aos efeitos das reformas internas se juntaram os das 
externas, numa dose que deixou o doente profundamente abalado. 
(…) A harmonização dos preços e a abertura total das fronteiras, 
conjugadas com os efeitos das secas, levaram a uma baixa acumu-
lada de rendimento de 23,5% neste período”. Foi um período 
muito complicado.

A partir de 1994, feito que foi o trabalho mais difícil, que foram 
aqueles primeiros quatro anos da entrada na segunda etapa e 
incluindo a questão do mercado único e da abertura de fronteiras, 
as coisas, depois de bater no fundo, começaram a subir, porque já 
não podiam ir mais para baixo... Vários indicadores mostram que 
é a partir daí que a agricultura portuguesa começa a passar um 
período muito interessante de melhoria de produtividade como 
resposta à modernização. 

Em jeito de síntese

Para terminar, sintetizo de seguida as principais etapas que per-
corremos neste processo de adesão. 

Antes da adesão tínhamos uma agricultura essencialmente de 
subsistência, atrasada e ineficiente. De facto, uma das tragédias eco-
nómicas que tivemos foi que, infelizmente, a agricultura não fazia 
parte da EFTA (European Free Trade Association). A nossa eco-
nomia desenvolveu-se um pouco porque o governo português, 
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em 1960, negociou a entrada de Portugal na EFTA; mas a EFTA 
só se aplicava aos bens industriais e não incluía bens alimenta-
res. Infelizmente, a nossa agricultura nunca esteve estimulada pela 
concorrência externa. Chegámos a esta altura com uma indústria 
razoavelmente desenvolvida, que respondia bem aos desafios exter-
nos, mas a agricultura estava na “idade da pedra”. Com a ade-
são, começámos a ultrapassar o marasmo em que estava a nossa 
agricultura.

No período de 1986 a 1990, passámos do marasmo ao limbo. Foi 
o tal período em que tínhamos ao mesmo tempo o sol na eira – que 
eram os fundos comunitários para os agricultores – e a chuva no 
nabal – que era não termos de reduzir preços para os harmonizar 
com os níveis comunitários, nem termos de aguentar com a con-
corrência nas importações. 

O período de 1991, 1992 e 1993 é a descida do limbo ao inferno, 
pelas razões acima referidas. 

A partir de 1994, saímos do inferno e entrámos no percurso de 
modernidade, a agricultura que vamos tendo nos dias que correm. 
Diria que fizemos o longo caminho que percorreram todas as agri-
culturas do mundo que se modernizaram; ou seja, menos gente, 
mas maior rendimento, mais modernização, mais qualidade, mais 
competitividade. Nestas matérias não há originalidades. 

Farto-me de rir, mas no fundo sofro calado, quando ouço críti-
cas pelo facto de hoje termos muito menos agricultores. Mas ainda 
bem que temos menos agricultores. Não quero ter os agricultores 
miseráveis, a produzir para subsistir, como tínhamos nos anos 60 e 
70. Para que queremos nós um milhão de portugueses descalços e 
a passar fome? Tivemos um percurso semelhante ao que tiveram 
os outros e, sobretudo, tivemos uma coisa marcante para o sector, 
que foi a crise a partir de 2009. Sobretudo nos anos de intervenção 
da Troika, 2011-2014, a crise mostrou-nos uma agricultura muito 
resiliente, muito competitiva e muito forte na capacidade expor-
tadora. É curioso que ao longo desse período tivemos vários anos 
com crescimentos negativos do PIB e a agricultura e as expor-
tações agroflorestais sempre a crescerem. Entre a agricultura e as 
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florestas temos cerca de 16% do total das exportações. E de pro-
dutos nacionais! O valor acrescentado dos bens florestais é quase 
100%, e dos bens agrícolas cerca de 80%, descontando a parte dos 
componentes de tecnologia, adubos, etc., o resto é tudo nacional. 
Não é como em certos sectores industriais que exportam tam-
bém muito, mas o valor acrescentado nacional é muito pouco, pois 
grande parte são  componentes importados. Esta é uma questão 
muito importante.

A agricultura mostrou essa resiliência e é hoje em dia um esteio 
da economia portuguesa. As pessoas perderam o preconceito com 
que olhavam para os agricultores. Temos uma geração nova. Hoje 
em dia já quase não se instala um jovem agricultor que não tenha 
passado por uma escola secundária, curso tecnológico ou curso 
superior. Estamos a preparar empresários do setor agroalimentar. 

Estamos a começar o processo de uma nova PAC, que é para 
aplicar a partir de 2020, e espero que consigamos duas coisas. Por 
um lado, maior equidade na distribuição dos pagamentos diretos, 
porque apesar de se terem desligado na reforma de 2003, man-
têm a ligação histórica de 1992 e, portanto, não evoluímos muito 
nesta matéria. Por exemplo, em Portugal recebemos um paga-
mento direto médio de 170 euros por hectare e os gregos recebem 
550 euros, porque eles tinham uma agricultura com muitos pro-
dutos que eram altamente subsidiados. Tinham sobretudo muito 
algodão, tabaco e azeite. Quando os pagamentos foram desligados, 
ficou tudo no envelope deles. Dividido por hectare dá um valor 
muito elevado. Assim como os alemães ou os franceses, países que 
tinham muita produção de cereais, de leite e de carne bovina, que 
recebem muito mais dinheiro que os países do Sul, que tinham 
mais agricultura baseada em produtos que não foram reformados 
e que não tinham despesas no orçamento (como frutas, legumes, 
vinho, etc). Tem de haver mais equidade porque agora os pagamen-
tos diretos estão a ser justificados com base num outro critério, que 
é o pagamento dos “bens públicos” que eles prestam à sociedade, 
por os agricultores estarem em determinado lugar, ocuparem o ter-
ritório, beneficiarem o ambiente e produzirem alimentos  saudáveis. 

As Décadas da Europa.indd   101 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

102

Desta forma já não há nenhuma razão para se discriminar entre 
produções, pois que todas elas têm de estar em pé de igualdade, já 
que o que agora conta é o agricultor e a função que ele desempe-
nha na sociedade europeia.

A outra questão que espero que se resolva nesta reforma é reser-
var um maior quinhão dos recursos do segundo pilar da PAC, que 
são aplicados em cada país no chamado Plano de Desenvolvimento 
Rural, para aplicar na componente de apoio ao investimento. 
Em Portugal temos quase cerca de quatro mil milhões de euros 
para os sete anos que terminam em 2019 para o segundo pilar da 
PAC; no entanto pusemos mais dinheiro no eixo três (o de medidas 
ambientais da agricultura) do que no eixo dois (o dos investimen-
tos). Atenção que nós ainda não somos um país muito rico para 
termos uma política agrícola de “luxo”. Temos de apoiar mais a 
produção e a modernização da agricultura. São duas questões que 
considero importantíssimas neste processo. Obviamente que toda 
a agricultura tem de ser sustentável. Por isso a dimensão ambiental 
da agricultura é incontornável. O que está a meu ver errado foi a 
ponderação de prioridades e a consequente repartição dos escassos 
recursos disponíveis.
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Portugal face aos desenvolvimentos 
internos europeus e mudanças 

internacionais

João de Deus Pinheiro*

Espero que a minha memória não me atraiçoe muito, visto que 
não recorri a nenhum arquivo nem tenho qualquer texto escrito 
para ler. 

Quando me convidaram para esta conferência, entendi que mais 
do que enumerar factos seria mais interessante dar-vos uma visão 
impressionista do que estar a enumerar factos, que qualquer livro 
de história ou qualquer relato de um paper consegue sistematizar. 
Vou, pois, juntar uns “pós”, em relação à conferência admirável de 
Cavaco Silva, já que vivi esta fase, nos seus governos. 

Quando cheguei ao Conselho Europeu (na primeira fase era 
ministro da Educação e Cultura), impressionou-me a frieza do 
ambiente. Quando me tornei ministro dos Negócios  Estrangeiros 
era um dos mais novos à volta da mesa, se não o mais novo. Ia na 
expectativa e, por ironia, na primeira sessão em que participei, o 
ministro dos Negócios Estrangeiros grego, Theo Pangalos (que 
mais tarde voltou a integrar o governo), fez uma diatribe, terrível, 
batendo com a mão, gritando, gesticulando,  levantando-se.  Constatei 

* Ministro dos Negócios Estrangeiros dos xI e xII Governos Constitucionais, 
de 1987 a 1992.
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que além de mim ninguém lhe prestou atenção. Os outros colegas 
estavam-se rigorosamente “nas tintas” para o Theo Pangalos e para 
o que ele dizia. A partir daí, percebi que, naquele conselho que era 
composto por uma série de grandes senhores com antiguidade no 
posto, um jovem ministro de Portugal para se fazer ouvir teria de 
ser astucioso e inteligente. 

Assim, aqueles que nessa altura me acompanharam lembrar-se-ão 
que as minhas intervenções eram, por norma, rápidas, de improviso 
em inglês ou francês se necessário, sempre com conteúdo. E se não 
tivesse nada para dizer, preferia ficar calado. Simultaneamente, nos 
intervalos, nos coffee breaks e nas reuniões informais, fui, deliberada-
mente, desenvolvendo parcerias com os meus colegas. 

É assim que, por exemplo, na semana seguinte à minha tomada 
de posse como ministro, fui com o embaixador José Cutileiro a 
Madrid, para um almoço com o ministro Paco Ordóñez, e eu disse: 
“Ninguém fala a não ser eu. Só falam – quer o embaixador em 
Madrid, quer o embaixador Cutileiro – quando eu der a palavra”. 
E Paco Ordóñez, a quem dissera ao telefone “eu quero falar con-
tigo”, olhou para mim um bocado estupefacto e disse-me: 

– O que é que me querias dizer? 
E eu respondi-lhe, muito sério: 
– Olha bem para mim. 
E ele atarantado… 
– Olha bem para mim, mas olha-me mesmo bem! – repeti eu 

notando a sua crescente aflição, bem como a dos seus dois diplo-
matas que o acompanhavam. Continuei: “Vais ver esta cara oito 
anos e das duas uma: ou a gente se entende, ou vamos ter aqui uma 
guerra que não tem fim. E para nos entendermos, e para isto ser 
frutuoso para ambos, vais ter de acabar com a história do cemité-
rio nuclear na Aldeia d’ávila e pôr um ponto final nas guerras dos 
pescadores no Algarve. Em contrapartida, eu prometo que o nosso 
governo não dirá uma palavra sobre isso, não «embandeiraremos 
em arco», nem a imprensa falará do assunto”.

Ficou a olhar para mim e disse: 
– Mas tenho de falar com o Felipe González…! 
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– Fala com quem quiseres, mas ou estas duas condições são resol-
vidas, ou não temos parcerias entre Portugal e Espanha. 

O facto é que, passadas umas semanas, ele me telefonou e disse: 
– Olha, é só para te dizer que aquilo que tu pediste vai ser como 

solicitado. 
Retorqui-lhe: 
– Do nosso lado, silêncio. 
E assim se criou a primeira parceria real de cooperação entre 

Portugal e Espanha, porque passou a haver confiança recíproca 
entre mim e o Paco Ordóñez.

Mas também com outros países se procurou acertar agulhas. 
Desde logo com a Alemanha, onde Genscher era o único ministro 
membro do Partido Liberal Europeu. Na altura, o PSD também era 
do Partido Liberal e, portanto, eu e Genscher passámos a concertar 
posições ou, por outras palavras, passei a ser o amigo inseparável de 
Genscher. E assim, desde o primeiro dia, Genscher foi uma bengala 
fundamental na nossa política europeia. 

Com o Reino Unido, o ministro era Geoffrey Howe e depois 
Douglas Hurd, homens inteligentíssimos e bem preparados. Percebi, 
rapidamente, que só havia duas coisas que os faziam interessar-se 
por nós: Macau e áfrica Austral. Macau porque nós conseguíamos 
dos chineses mais do que eles em Hong Kong. Geoffrey Howe 
ficava doido: “Mas como é que vocês conseguem isso?”. E eu 
respondia: “Quando tivermos tempo, explico-te.” Douglas Hurd, 
mais tarde, na mesma linha, também tinha as mesmas interroga-
ções e perplexidades. O outro tópico era a áfrica Austral, onde 
nós tínhamos uma informação magnífica, entre outras razões por-
que o general Tomé Pinto e outros amigos, que conheciam bem a 
situação e terreno, nos iam aconselhando e informando. Eu dava 
aqui e ali uma ou outra dica aos nossos amigos ingleses ou france-
ses, que comentavam frequentemente: “Mas estes tipos sabem tudo 
o que se passa em Angola e Moçambique!”. 

Com França, além da comunidade lusa, sempre importante no 
plano bilateral, o ministro Roland Dumas, um homem sofisticado 
(só usava sapatos que custavam para cima de 400 contos), achava 
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fantástico que eu falasse bem francês e ainda por cima com um bom 
accent. Assim, era eu o escolhido para ouvir as suas petites  histoires. 
Acresce (e aí o meu prestígio subiu em flecha!) que ele descobriu 
que eu sabia escolher e apreciar um bom vinho tinto. 

Com a Dinamarca, Uffe Ellemann-Jensen era ministro há oito 
anos. Tinha sido um jornalista destacado, tendo como grande 
 leitmotiv a defesa dos pequenos países da UE e muito especialmente 
a promoção dos países bálticos. Se houve um país que esteve sem-
pre ao lado de Ellemann-Jensen foi Portugal. E ele nunca se cansou 
de o referir.

Com o luxemburguês Jacques Poos, o elo de ligação era a enorme 
comunidade portuguesa, decisiva em termos eleitorais. 

Com o ministro Giulio Andreotti há histórias interessantíssimas. 
Desde logo aquando da assinatura do tratado de adesão de  Portugal 
à Comunidade Económica Europeia (CEE), durante o almoço 
no claustro dos Jerónimos um empregado de mesa veio dizer ao 
 primeiro-ministro Mário Soares: 

– Ó Sr. Dr., ali um marreco guardou um cinzeirinho no bolso. 
O marreco era aparentemente Andreotti, que diziam sofrer de 

cleptomania. O Dr. Soares olhou, viu que era Andreotti (que tinha  
sido decisivo no finalizar das nossas negociações), chamou o empre-
gado e disse-lhe: 

– Ó homem, a esse deixe-o levar os que ele quiser! 
No dia seguinte, o staff devolveu-os. 
Mas Andreotti era um homem muito metido consigo. Nas reu-

niões parecia estar a dormir com os olhos fechados e a cabeça para 
baixo, mas de repente levantava a mão e dizia: “Je peux peut-être 
vous aider à rajouter une idée”. E vinha com uma solução fantás-
tica. Valia a pena ouvi-lo. Tinha histórias e tiradas deliciosas. Certa 
vez disputava ele com Bettino Craxi o lugar de primeiro-ministro 
e eu comentei: 

– Porque é que você não deixa o Bettino Craxi ser o primeiro-
-ministro, que ele quer tanto ser, e continua ministro dos Negócios 
Estrangeiros, que é muito mais interessante?

Andreotti retorquiu: 
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– Vous savez, vous savez, João, il est plutôt Benito que Bettino!
De outra vez perguntou-me: 
– E tu, porque não concorres a primeiro-ministro?
Respondi-lhe: 
– Prefiro muito mais ser ministro dos Negócios Estrangeiros. 
E ele indignado: 
– Homem, não serves para político!

Além destas, havia também outras parcerias. A minha relação 
com Jacques Delors era excecional, mas só falava com ele uma 
ou duas vezes por semana. Para ir ao âmago das questões que nos 
interessavam havia, contudo, o Vítor Martins, que tinha especial 
capacidade de “espremer” uma das pessoas mais bem informadas 
de Bruxelas, David Williamson, o secretário-geral da Comissão. Ele 
sabia tudo o que se passava, desde o nível das secretárias ao das 
maiores conjeturas políticas. Por qualquer razão, o Vítor Martins 
caiu nas boas graças de David Williamson (e não só dele como de 
algumas das ilustres secretárias de Estado, como Édith Cresson, que 
achavam que ele era o homem mais bonito que havia à volta da 
mesa na UE). Assim, íamos colhendo informação. 

O eco era uma coisa muito importante nesta preparação gené-
rica. Dizíamos todos o mesmo e no mesmo sentido ao nível do 
governo ou da REPER, o que impressionava os nossos interlo-
cutores. Isto era possível graças a uma retaguarda extraordinária. 
Essa retaguarda, em Lisboa, era chefiada pelo Vítor Martins na 
Secretaria de Estado de Assuntos Europeus, e tinha pessoas fantás-
ticas, como o José Cutileiro, o meu ex-chefe de gabinete Sequeira 
Nunes, o ilustre embaixador Manuel Fernandes Pereira, Manuel 
Barreiros, José Sherman de Macedo, João Valera, Moya Ribera, e 
tantos outros absolutamente excecionais. Ao nível da REPER, não 
menos extraordinário grupo, chefiado pelo embaixador  Paulouro 
das Neves na fase mais crítica. Um homem notável. Gente como 
a Luísa Bastos de Almeida, que era uma pessoa que só quem tra-
balhou com ela é que pode dizer. Ela foi minha subchefe de gabi-
nete enquanto comissário. Se lhe dissesse por exemplo “Luísa, 
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 precisamos urgentemente de saber o que é que os italianos pensam 
das amoras que vêm da áfrica do Sul”, só um momento e já lhe 
digo, respondia sempre. Passada meia hora vinha com um relatório 
completo e fidedigno. Tinha uma capacidade de interlocução e 
de extrair informação fora do comum e era capaz de se ater a dez 
coisas ao mesmo tempo. 

A REPER tinha ainda o Carlos Costa, que agora está no 
Banco de Portugal e que mais tarde foi meu extraordinário chefe 
de gabinete enquanto comissário. Contava ainda a REPER com 
Manuel Paisana, o José Paulo Silva Carvalho, o Frazão Gomes, 
o Marques Vidal (pai de Joana Marques Vidal) e outros. Era uma 
equipa notável. Se nós tivemos algum êxito no que diz respeito 
a ganhar credibilidade – e ganhámo-la! – deve-se a razão a esta 
tática toda concertada e também ao facto de as pessoas entende-
rem que estávamos todos bem preparados. E digo uma vez mais 
porque, já o disse muitas vezes, o grande culpado foi o Vítor 
Martins. 

Mas esta credibilidade tinha de ser bem usada. Vou dar um 
exemplo de como isso foi testado. À parte os ingleses, que tinham 
uma leve informação, e os holandeses, que eram a antiga potência 
colonial, a cada vez que eu queria falar sobre Timor os meus inter-
locutores diziam-me: “Ti what? East what?”.

Assim, quando um dia eu disse no Conselho: “Meus caros ami-
gos, hoje vou precisar da vossa atenção durante cinco minutos por-
que vou falar sobre East Timor”, fez-se um silêncio que, se caísse 
uma agulha, tinha sido ouvida. Eles disseram: 

– Mas este tipo fala sempre só meio minuto ou um minuto?! 
Em cinco minutos falar uma coisa importante? 

Pela primeira vez eles ouviram falar cinco minutos sobre East 
Timor. Timor, aliás, sempre desagradou a todos, porque a  Indonésia 
é um grande país muçulmano, e grande comprador de armas ao 
Ocidente… Era, portanto, um espinho para todos eles. Não que-
riam ouvir falar naquilo. E nós só conseguimos a primeira grande 
menção à questão de Timor numa célebre reunião entre a UE e 
a ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Associação de 

As Décadas da Europa.indd   108 13/05/19   17:29



PORTUGAL FACE AOS DESENVOLVIMENTOS INTERNOS EUROPEUS

109

Nações do Sudeste Asiático), em Düsseldorf. As agendas tinham de 
ser acordadas entre os dois lados, e eu disse ao Genscher: 

– Se não for discutido Timor, se não estiver na agenda, eu não 
assino o comunicado. 

– Ei! Tu não faças uma coisa dessas!
Reunião de emergência de manhã das delegações alemã e por-

tuguesa (leia-se, eu e o grande embaixador Rui Quartim Santos) 
ao pequeno-almoço:

– Mas o que é que eu posso fazer? Eles não querem. Isto tem de 
ser de mútuo acordo! Eles não aceitam a inclusão disto…  Genscher 
quase chorava…

Foi uma crise de todo o tamanho até que acordámos que a 
 Alemanha, que tinha a presidência da UE, faria na Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque em setembro seguinte, 
uma declaração em que incluiria um parágrafo sobre Timor, que 
nós iríamos escrever, com o acordo dos alemães. Não era uma coisa 
explosiva, mas era um passo de gigante nesse sentido.

Como é que isto se concretiza? Eu queria coisas seguras! Então, 
disse ao Genscher: 

– Vamos combinar o seguinte: na conferência de imprensa no 
fim da reunião vai haver um jornalista português que te vai fazer 
uma pergunta sobre Timor e tu vais responder com este texto.

E assim foi. Andámos todos a correr à procura do António 
 Esteves Martins, que era o correspondente da RTP, e lá lhe 
explicámos o que era preciso perguntar ao Genscher sobre East 
Timor. Veio a hora da conferência de imprensa, num anfiteatro 
cerca de dez vezes superior a este, completamente cheio, e nada 
do António Esteves Martins. Eu já estava desesperado. A confe-
rência estava mesmo a começar, tudo apinhado, as filas lotadas, 
quando entra o António Esteves Martins e, muito “à portu-
guesa”, como não tinha lugar, se sentou no chão, à frente da 
primeira fila. Quando chegou a altura das perguntas, ele estava 
ali à frente, levantou-se: 

– Sr. Ministro, e sobre Timor…?
Ele lá encontrou o papel e lá respondeu. 
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Muitas das coisas que acontecem não as podemos divulgar em 
público, pelo menos na altura, mas acontecem uma série dessas 
“estórias”. Como aquela “estória” a propósito de se inscrever 
uma linha orçamental para o PEDIP no orçamento da Comissão. 
Tinha cinco alíneas e pretendia-se inscrever mais uma, que era o 
PEDIP. Uma coisa completamente surrealista! No meio daquela 
confusão toda, a senhora Thatcher perguntou o que era o PEDIP 
e eu, que estava entre ela e o professor Cavaco Silva, sussurrei ao 
primeiro-ministro: 

– Está desconfiada…
E o Professor Cavaco respondeu convicto voltado para Thatcher: 
– Está no Tratado de Adesão. 
E ela: 
– Ah!
Eu acho que o nosso primeiro-ministro ficou pior que a cor da 

minha gravata escarlate com a mentira que dissera. Mas o facto é 
que, por incrível que pareça, o PEDIP passou como a sexta linha 
orçamental da Comissão Europeia.

Note-se que quando cheguei a ministro dos Negócios Estran-
geiros e ao Conselho dos Assuntos Gerais, o grande tema era a 
“euroesclerose”. A Europa estava pelas ruas da amargura, mas tinha 
nessa altura à sua frente uma verdadeira geração de ouro de pes-
soas que tinham conhecido o horror da guerra. Encabeçada por 
 Jacques Delors, tinha gente como Mitterrand, Kohl, Andreotti, 
Soares, Cavaco Silva, González e os homens do Benelux. Mas era 
preciso conhecer o terreno. Por exemplo, Kohl dizia sempre o que 
Genscher lhe sugeria, não só porque tinha confiança no seu MNE, 
mas além disso não tinha tempo nem paciência para ler os papéis. 
Mitterrand era um orador espetacular, capaz de dizer as maiores 
banalidades com se fosse algo épico, e captava sempre a atenção de 
todo o mundo. Thatcher, ao meu lado, parecia um hound dog; cada 
vez que Mitterrand ou Andreotti intervinham, respirava como 
quem vai saltar e fazia comentários terríveis e jocosos. Quando 
De Michelis foi para ministro perguntou-me: “Who’s that creature 
of Foreign Affairs?!” 
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Não esqueçamos que esta geração de ouro levou a cabo o mer-
cado interno, a cooperação política europeia, o Espaço Schengen, 
lançou as bases da moeda única e da união económica e monetária, 
favoreceu uma nova Convenção de Lomé e uma nova cooperação 
com a América Latina, que foram um salto de gigante em relação 
à anterior; consolidou de tal maneira, em poucos anos, a Comu-
nidade Europeia que da Europa esclerótica passou-se à Europe 
 Fortress, a Europa Fortaleza. Quando, no início da década de 90, há 
a sucessão da queda do Muro de Berlim, da reunificação alemã e 
da implosão da URSS, toda a gente olhou para a Europa como a 
grande âncora, a grande boia a que se podiam ancorar estes novos 
países e esta nova realidade. 

Jacques Delors é o grande mestre desta construção europeia, 
assim como da reunificação alemã. Foi decisivo na reunificação 
alemã, bem como no Tratado de Maastricht. Mas, sendo extraor-
dinário, era um homem de uma humildade enorme. Uma vez 
confessou-me, a mim e a outros (não foi em segredo), achar-se 
um homem inculto quando foi para ministro das Finanças fran-
cês e, mais tarde, para presidente da Comissão. Foi então ter com 
uma série de intelectuais franceses de renome e pediu-lhes para 
lhe indicarem 50 obras que fosse obrigatório ele conhecer. Eles 
fizeram-lhe uma lista e ele leu essas 50 obras num verão. Disse-
-me: “Depois disso, já as reli duas vezes e, de cada vez que as leio, 
é como se fosse a primeira vez. Aí percebi que cada vez sou mais 
inculto, porque, tendo absorvido tanto, percebo que há tanto que 
não absorvi”. 

Era um homem extraordinário, mas tinha um método. Delors 
não era um repentista, nem alguém que tirasse coelhos da cartola. 
O seu método era extremamente eficaz. Consistia em reunir-se em 
conselhos de fim-de-semana, normalmente num castelo bonito, 
com uma série de peritos ou intelectuais numa determinada maté-
ria. Levava consigo o seu fiel chefe de gabinete,  Pascal Lamy (mais 
tarde foi presidente de um banco em França e da Organização 
Mundial do Comércio/OMC), e era uma discussão completa-
mente aberta. O Pascal Lamy tomava notas e no fim tentava fazer 
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um compte rendu dessas discussões abertas. Com base nas notas de 
Pascal Lamy, o nosso Jacques Delors submetia à Comissão um novo 
paper statement. A Comissão tinha três tipos de itens na agenda: os 
A, que já tinham sido acordados pelos chefes de gabinete e que, 
a menos que houvesse um comissário que tivesse dúvidas, eram 
aprovados tacitamente; os B, em que havia dúvidas e havia que 
concertar posições; os C, que era “partir pedra”. O Delors tinha 
isto como tema C. Uma introdução breve, para ver o que os comis-
sários, aí já com uma certa sensibilidade nacional, pensavam sobre 
o tema. Simultaneamente, articulava com um conjunto de outras 
personalidades, designadamente chefes de Estado e de governo, 
sobre o mesmo tema para sentir qual era a recetividade àquelas 
temáticas. Estes saltos quânticos extraordinários conseguiram-se 
porque o Delors tinha esta prática, que funcionava. As pessoas que 
ele consultava sentiam-se privilegiadas, ficavam agradadas e, por 
isso, respondiam e colaboravam.

Esta Comissão forte tinha sempre um motu: aprofundamento 
com alargamento e alargamento com aprofundamento. Não se 
concebia um sem o outro. Também não se concebia a existência 
de vários pelotões. Uma das nossas normas era: “Queremos estar 
sempre no primeiro pelotão. Não aceitamos duas velocidades, duas 
vias ou círculos concêntricos. Para nós, isso não funciona”. É esta 
Comissão forte e prestigiada que começa a lançar a incomodi-
dade, primeiro, nos nossos amigos britânicos, “com Thatcher”, 
e depois noutros círculos, incluindo franceses, que não queriam 
Delors como o óbvio sucessor de Mitterrand. Assim se conjugaram 
esforços para minar, de uma maneira ou de outra, aquilo que era o 
prestígio da Comissão e do seu presidente.

Esta circunstância fez com que fosse muito difícil fechar o 
 Tratado de Maastricht, que foi negociado durante a Guerra Fria, 
mas assinado já depois da queda do Muro de Berlim e da ideia da 
reunificação alemã. A assinatura de Maastricht foi talvez o último 
grande achievement de Delors, “arrancado a ferros”.

Já nessa altura havia estas forças que acusavam muita gente de 
ceder aos “federalistas de Bruxelas”. Esta é uma história terrível, 
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porque, para os alemães, federalismo significa exatamente o con-
trário do que para os portugueses. Para um alemão, federalista é 
aquele que preserva aquilo que são as capacidades locais e regio-
nais. Para os portugueses, é o que nos leva a passar a decisão para 
Bruxelas. Foi uma dor de cabeça desgraçada, porque as discussões 
eram parvas. Eram pessoas a defender isto e o seu contrário, que-
rendo a mesma coisa. 

Foi aí que, mais uma vez, Delors tirou um coelho da cartola. Foi 
uma das coisas mais geniais que aconteceram: a subsidiariedade. Era 
uma palavra que ninguém tinha ouvido (a maior parte das pessoas 
achava que eram subsídios…!), que surgiu para acabar com a his-
tória do federalismo, porque se se continuasse a discutir se era ou 
não federalista, cada um tinha o seu conceito, e os conceitos eram 
completamente opostos. 

A maior parte da população, porém, não estava sintonizada com 
o processo europeu. Havia um divórcio crescente e as pessoas não 
se interessavam por aquilo que acontecia na Europa. Assim, os anti-
-europeístas mentiam com facilidade. Na Dinamarca, por exem-
plo, dizia-se “vão roubar-vos as vossas pensões”, e o desgraçado do 
pensionista acreditava que era verdade; ou quando se dizia: “Vão 
obrigar-vos a trabalhar até aos 80 anos”… 

O processo de ratificação de Maastricht na Dinamarca foi verda-
deiramente vergonhoso. Quase tão vergonhoso como a discussão 
sobre o Brexit no Reino Unido, com as inverdades e as mentiras 
que se disseram. Mas o facto é que na Dinamarca o NãO acon-
teceu. Foi um balde de água fria e a Comissão passou a estar um 
pouco na defensiva. A Comissão, que tinha estado sempre na ofen-
siva nos últimos seis anos, passou para a defensiva. 

Começou, então, a vingar a ideia fantástica de que tudo o que 
era positivo era graças aos governos nacionais e de que tudo o 
que era negativo era culpa de Bruxelas, como se as decisões em 
Bruxelas não fossem tomadas por unanimidade ou por consenso. 
Os mesmos que diziam isto nacionalmente eram os mesmos que 
tinham votado a favor ou tinham deixado passar as coisas em 
Bruxelas. 
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Esta situação não ajudou em nada, mas é por esta altura que 
Delors deixa a Comissão e é eleita uma nova Comissão. Chamo-
-lhe uma Comissão “à inglesa”, porque é uma Comissão com um 
presidente muito fraco. A pessoa, que é excelente, não está em 
causa, mas não tinha condições políticas para ser uma Comissão 
forte. Em alguns casos, tinha ainda segundas e terceiras figuras, 
numa tendência que se foi acentuando ao longo dos anos até hoje. 
É uma Comissão completamente diferente da de Jacques Delors e 
que tem de se defrontar com a implementação em curso da moeda 
única, com o fim do Uruguay Round, com a afirmação das novas 
tecnologias e da globalização, que estava a acontecer cada vez mais. 
Um Jacques continua, mas não é o Delors. 

O presidente Jacques Santer é uma excelente pessoa e ten-
tou fazer o seu melhor, mas para se ter uma ideia do que se vivia 
na altura, recordo um episódio em que Jaime Gama, um grande 
ministro dos Negócios Estrangeiros português, disse numa audição 
na Assembleia da República: “O governo anterior era um «pau 
mandado» da Comissão! Connosco, vamos bater o pé e vão ver 
como é!”. Ora não há nada que se diga numa capital que não 
chegue logo a Bruxelas. A comissária dos fundos estruturais, de 
seu nome Wulf-Mathies, era alemã, e só comentou “está bem…”. 
A partir daí, cada vez que Portugal queria “fazer uma vaza, ela cor-
tava com um trunfo”. Não conseguíamos aprovar nada. 

Um dia, Jorge Sampaio, presidente da República, veio ter 
comigo e perguntou o que podíamos fazer. Como era tradicional 
acontecer com os chefes de Estado, combinou-se que ele iria reunir 
com a Comissão e que, depois, far-se-ia um almoço na residência 
do embaixador português junto da UE com alguns comissários, 
designadamente a senhora Wulf-Mathies, que me passou a consi-
derar um bárbaro de primeira; com a senhora Wulf, Jorge  Sampaio 
fez um dos maiores brilharetes a que assisti na Comissão por parte 
de um chefe de Estado. Não só porque falava um inglês f luente, 
como dominava na perfeição os dossiês. Foi uma  performance abso-
lutamente extraordinária (e eu não sou suspeito de ser da mesma 
cor política dele). No almoço em casa do embaixador, em que 
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estava presente o presidente da Comissão, Wulf-Mathies, mais 
um ou dois comissários, eu e mais duas ou três pessoas, teve outro 
desempenho de se lhe tirar o chapéu. A maneira como ele levou 
as questões, com um passe natural – usando linguagem tauro-
máquica –, sem os outros darem por isso, não podia ter corrido 
melhor. Uma coisa notável! Foi assim que se conseguiu enterrar 
este machado de guerra com a Comissão Europeia (CE), na altura 
com Wulf-Mathies, e alguns dos problemas portugueses foram 
sendo desbloqueados. Foi um grande serviço prestado a Portugal.

A relação com os comissários era muito importante. Não 
resisto, aliás, a contar uma história que se passou comigo quando 
era ministro dos Negócios Estrangeiros. Estava sentado à mesa 
do Conselho de Assuntos Gerais e veio ter comigo o comissá-
rio Andriessen, vice-presidente da Comissão e responsável pela 
agricultura: 

– João, estou desesperado. Todos os países aprovaram um acordo 
sobre a colza menos Portugal. 

Eu nunca ouvira falar dessa “senhora”, a colza. Não fazia a mais 
remota ideia do que fosse. Mas levantei-me, fui até à REPER (os 
ministros da Agricultura, nesse tempo, trabalhavam à noite e dor-
miam de dia), e lá estava o álvaro Barreto deitado numa chaise 
longue (que todas as representações tinham para os ministros da 
Agricultura) a dormitar.

– Então, álvaro, estás a bloquear o acordo da colza. O que é isso?
– É uma oleaginosa.
– E a gente produz isso?
– Não. 
– Então, porquê o bloqueio?
– Porque eu quero que eles me deem um apoio para (julgo 

eu…) o cabrito-montês e para a manteiga dos Açores e eles não 
me dão! 

Andriessen voltou e eu expliquei-lhe: 
– O meu ministro da Agricultura está muito agastado porque 

quer uns apoios para o cabrito-montês e para as quotas da man-
teiga dos Açores e vocês não dão nada. 
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Passado um bocado, retorna Andriessen e sussurra-me: 
– Já está dado para o cabrito-montês e as quotas da manteiga dos 

Açores. 
Continuou o Conselho de Assuntos Gerais e qual não é o meu 

espanto quando vejo outra vez o Andriessen dirigir-se a mim: 
– Então!? O teu ministro da Agricultura continua a bloquear!
Lá vou eu outra vez à REPER. 
– Então, álvaro, continuas a bloquear a colza?
E ele respondeu: 
– Eles deram isso com tanta facilidade que podem dar mais!
A negociação destas coisas era, como podem ver, por vezes seme-

lhante à dos tapetes nos bazares de Istambul. 
Lembro-me também de um Conselho sobre o Uruguay Round, 

com o Vítor Martins ao meu lado, e constato: 
– Estas coisas dos têxteis não têm números?
– O Ministério da Indústria não nos mandou nada apesar da 

minha insistência – respondeu-me o Vítor Martins. 
– Então, e agora?
– Agora não sei…
Tínhamos de intervir e então puxei de toda a minha eloquência 

e enfaticamente afirmei aos meus colegas que 30% do emprego na 
nossa indústria têxtil estava em risco, ou seja, mais de 15% do nosso 
emprego no sector secundário. 

Após a intervenção disse ao Vítor Martins que falasse para Lisboa 
depressa com o Mira Amaral para que mandassem rapidamente um 
paper que substanciasse as minhas afirmações. 

Os primeiros números que vieram, feitos por um técnico qual-
quer, diziam que o acordo do livre comércio do têxtil nos aumen-
tava a produção em 4%. O Vítor Martins veio ter comigo e disse: 

– Não vai acreditar no que lhe vou dizer, mas o papel diz que 
aumentámos 4% as nossas vendas. É de loucos!

Assim, na minha segunda intervenção voltei a insistir nos meus 
30%. E então não é que esses valores passaram a ser os números ofi-
ciais da UE usados pelo próprio MIT? Às vezes acontecem coisas 
deste género. 
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A nova Comissão, empossada a partir de 1995 com os novos 
líderes da Europa, é formada pela geração do bem-estar. É uma 
geração que toda a vida teve sempre uma perspetiva melhor para o 
futuro: melhores salários, melhor lazer, melhores perspetivas. Tudo 
melhor. É a minha geração. Nós sempre vivemos tendo em mente 
que o futuro era melhor em tudo. Foi esta geração, com poucas 
exceções, que, com os sacrifícios que fez, se habituou a empurrar 
com a barriga; a arranjar aquelas soluções mirabolantes e distorci-
das só para não ter de tomar decisões. Esta Comissão, politicamente 
fraca, com segundas e terceiras figuras, é simultaneamente confron-
tada com o Parlamento Europeu (PE) com um poder crescente, 
dado por Maastricht, e pelo facto de passarem a fazer audições aos 
comissários (passaram a ter um poder de veto importantíssimo), e 
com o fenómeno – que é diabólico e mau em termos europeus – 
da intergovernamentalização das decisões. Os chefes de Estado e 
de governo convenceram-se que podiam ser eles a gerir (ao invés 
da Comissão). Tinha sido sempre a Comissão o grande farol. Eles 
aprovavam e a Comissão executava, com propostas, articulando, mas 
achavam que podiam ser eles a fazer. E atiraram-se para a frente 
com algumas tentativas. O caso mais paradigmático e dramático é 
a Agenda de Lisboa, aprovada em Lisboa, para a grande inovação. 
A Europa ia tornar-se a potência tecnologicamente mais desen-
volvida no prazo de 10 anos. O resultado foi zero, porque tinha o 
pecado original de não ser a Comissão encarregada de o fazer, mas 
o Comité Intergovernamental. 

A juntar a estas circunstâncias, o facto de haver a crescente inter-
governamentalização foi dando cabo daquilo que poderiam ser as 
afirmações da Europa perante alguns dos desafios, que eram mui-
tos. Desde logo, a globalização, e as instituições que daí derivaram, 
designadamente a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), supostamente 
capazes de regular estes temas. Mas a OMC, quando foi criada e 
durante alguns anos, só tinha 24 técnicos para gerir todos os acor-
dos de comércio livre (e outros) do mundo. Impossível funcionar! 
Passou, então, a haver um fortíssimo dumping nas áreas ambiental 
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e social ao nível do comércio internacional. Ambiental porque os 
custos de tratamento de efluentes, os custos de ambiente de tra-
balho e outros pura e simplesmente não eram aferidos. Para se ter 
uma ideia do que isto custa, como engenheiro químico posso dizer 
que, se houver filtros para absorver partículas nas chaminés das 
cimenteiras, o custo final de produção aumenta 5%, porque a perda 
de carga é tanta que obriga a gastos de energia e outras coisas. Este 
dumping ambiental é impossível de ser travado, sobretudo nos paí-
ses do Oriente; mesmo em Macau, onde visitei algumas fábricas e 
pude constatar essa tristíssima realidade. O dumping social não era 
por salários baixos, mas pelas condições. Enquanto nós temos uma 
semana de trabalho de 35 a 40 horas, ali havia semanas de trabalho 
de mais de 60 horas. Havia muitas vezes 11, 12, 13 e 14 dias de 
trabalho sem pausa, férias não existiam, custos de pensão ou solida-
riedade ainda menos. Em termos de competição, era a mesma coisa 
que pôr um corredor na pista de 100 metros com cinco quilos em 
cada perna. Mesmo que seja o Usain Bolt, não ganha a corrida. 

Esta realidade foi agravada pelo facto de a Comissão ter tido 
como grandes negociadores na área do comércio internacional 
dois britânicos: Leon Brittan e Peter Mandelson, que sempre viram 
o comércio europeu com os óculos britânicos. Sempre quiseram 
ceder as tecnologias pouco intensivas, designadamente nos setores 
primário e secundário, em favor das tecnologias mais avançadas 
ou dos serviços financeiros e afins, o setor quaternário. Grande 
parte das dificuldades que a Europa passou durante algum tempo, 
especialmente nos bens não transacionáveis, sobretudo os de baixa 
intensidade tecnológica, deveu-se a essa circunstância. 

Acresce também que nessa altura se foi notando o envelhe-
cimento populacional, a inversão da pirâmide etária na Europa. 
Em 1900, a esperança média de vida era de 65 anos. Sendo essa 
a esperança média de vida na Alemanha, foi a razão pela qual 
 Bismarck, quando introduziu as reformas na Alemanha – o pri-
meiro país a ter reformas –, escolheu os 65 anos como idade da 
reforma. Em 2010, os valores médios apontam para os 75 anos. 
E, em 2035, será de 83 anos. Os cidadãos com mais de 65 anos no 
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início do século eram, em relação aos mais jovens em idade escolar, 
de 1 para 40; agora é de 1 para 4. Estamos numa circunstância em 
que há mais avós que netos. Como o sistema de segurança social 
que temos é o pay-as-you-go – é dos descontos dos ativos que se tira 
o financiamento para pagar as pensões –, se cada vez há menos ati-
vos e mais não-ativos, esta balança tem um défice que é financiado, 
entre outras razões, pelo orçamento de Estado e que põe em causa 
o modelo social europeu, porque os serviços de saúde têm um 
custo semelhante. Esta situação é incomportável, quer em Portugal 
ou em qualquer outro país europeu. Essa é a razão da grande crise 
que ocorreu na Europa, só agora começando, a pouco e pouco, a 
vislumbrar-se um bocadinho de crescimento. A crise não se deveu 
apenas à incompetência das instituições e dos líderes, mas também 
à circunstância do envelhecimento.

Outra das questões que decorre na década de 90 é a inevitável 
dissonância entre os Estados Unidos e a UE. A UE sempre foi um 
soft power, usando as técnicas da diplomacia, com sanções económi-
cas, etc., mas os EUA sempre foram um hard power, bem definido 
na expressão americana em que dizem “multilaterally if possible, 
unilaterally if needed”. Nós, europeus, enquanto houve a Guerra 
Fria, estivemos sempre debaixo do guarda-chuva americano e da 
proteção deles em termos nucleares e de outros. Por isso, as reuniões 
da NATO eram muito engraçadas. Os americanos diziam “é para 
ali”, os outros falavam, mas no fim era “para ali” que seguiam.

Nestas parcerias que desenvolvemos, uma das mais singulares 
foi com James Baker, secretário de Estado americano, que parti-
lhava comigo a paixão do golfe. Um dia estávamos numa reunião 
na Escócia, em Turnberry, num hotel fantástico em frente de um 
campo de golfe magnífico. O Kremlin tinha sido “bombardeado” e 
ia haver uma reunião de chefes de Estado da NATO que os minis-
tros dos Negócios Estrangeiros deveriam preparar em Turnberry. 
Nisto, recebo um papel do Baker a dizer: 

– João, já viste o golfe?
Respondi com outro papelinho: 
– Já!
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Outros papéis se seguiram: 
– Que tal fazermos uns buracos?
– Não trouxe equipamento. 
– Eu arranjo tudo. 
Ele levanta-se, passa por mim, e sai comigo de braço dado. E eu 

disse-lhe, aflito: 
– Não posso ir jogar. Tenho de apresentar o meu relatório ao 

primeiro-ministro para a reunião de chefes de Estado. 
– Eu digo-te como é que vai ser. 
Lá fomos os dois para o campo; ele com oito seguranças e eu 

com o embaixador Manuel Fernandes Pereira, que foi o meu caddy. 
O campo era absolutamente diabólico, tinha água por todo o lado. 
Perdemos mais bolas que buracos jogados. No entrementes lá me 
foi dizendo aquilo que os americanos contavam aprovar na reunião 
da NATO e que era substancialmente diferente do texto acordado 
em Turnberry. 

Quando cheguei a Lisboa, telefonei ao professor Cavaco Silva 
explicando-lhe que tinha dois relatórios para lhe fazer. O primeiro 
das reuniões onde não estive, o segundo da saída golfística com 
Jimmy Baker e acrescentei que se fosse a ele, acreditava no que o 
Baker disse. E, nessa medida, quando fizesse a sua intervenção na 
NATO, em Bruxelas, optasse por esta linha de orientação. Assim se 
marcaram pontos na NATO a favor de Portugal.

Nesses tempos a Europa e os EUA estavam completamente ali-
nhados. Eles lideravam e nós seguíamos... 

Com a implosão da União Soviética, as perceções da ameaça 
mudaram. As sondagens de opinião foram mostrando que, enquanto 
na América há uma perceção coletiva do medo em função dos 
“ismos” (fundamentalismos islâmicos, comunismos, etc.), na Europa 
existe um medo individual (de perder o salário, de perder o emprego, 
de perder benefícios, etc.). Se há uma diferente perceção da ameaça, 
consequentemente a estratégia também é diferente. Se as ameaças 
são diferentes, a estratégia de ataque é diferente. Aquilo que era uma 
sintonização perfeita entre a Europa e os EUA em termos interna-
cionais tende, portanto, a desvanecer-se. 
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Em segundo lugar, somos cada vez mais concorrentes. À medida 
que o comércio é livre, os nossos maiores concorrentes são os ame-
ricanos. E se dantes a concorrência era pelo território, pela agricul-
tura, onde estava a riqueza, agora é pelos mercados. Desde a Airbus 
e a Boeing, passando pelo audiovisual, a grande concorrência é 
com os americanos. Estamos condenados a ter guerras comerciais 
com os EUA. O que agora está a acontecer com o alumínio e o 
aço é apenas mais um exemplo. O audiovisual há de vir a seguir, 
sendo essa a maior exportação americana para a Europa, ao invés 
da defesa e segurança.

Temos, também, uma perceção sobre as relações externas que 
cada vez é menos coincidente com a dos EUA. Se olharmos para 
o mundo, o que se passa hoje é completamente diferente do que 
se passava antes. A Rússia deve ser encarada pela Europa como 
no período da Guerra Fria ou como no período czarista, em que 
sempre esteve ligada às grandes monarquias europeias? Qual é a 
matriz moral e ética prevalecente na Rússia? Pode não ser a cató-
lica, mas é a cristã. Os valores de referência russos e os europeus 
não são assim tão distantes. E como é completamente inconciliável 
a Rússia aliar-se à China, e dificilmente se aliará aos EUA, o grande 
aliado potencial é a Europa. Neste momento, os russos ainda vivem 
a nostalgia do império, tal como nós. O nosso era muito mais 
pequenino e menos importante e, mesmo assim, ainda vivemos 
essa nostalgia. Esta é uma fase transitória, mas a linha tendencial é 
para um entendimento com os russos. 

Por outro lado, os americanos têm interesses que não coincidem 
com os nossos. A grande pressão feita pelos americanos para que 
a Turquia fosse aceite na UE foi uma coisa inaudita e foi preciso 
muita firmeza para defender a não-entrada. Como se tem verifi-
cado nos últimos anos, não há qualquer sintonia entre aquilo que é 
a matriz turca e a matriz judaico-cristã na Europa. 

Da mesma maneira, em termos de defesa e segurança, acabou o 
guarda-chuva americano. Se quisermos ter uma defesa e segurança 
credíveis vamos ter de desenvolver a nossa própria e de ter um 
orçamento e uma orientação política completamente diferente.
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Finalmente, um grande desafio para a Europa e, necessariamente, 
para Portugal é também a formação. Atualmente, a obsolescência 
em ciência e tecnologia dura menos de um ano. Publica-se mais 
hoje num ano do que se publicou até aqui. A obsolescência precoce 
é inevitável. Temos de formar as pessoas para aprender a aprender. 
Se me disserem que vou construir uma ponte, a atitude tem de ser: 
“Eu não sei construir pontes, mas hei de lá chegar. Sou capaz de 
reunir a equipa e sei a metodologia de ataque ao problema”. Esta 
maneira de orientar as nossas cabeças e de nos projetarmos para os 
desafios do futuro, com esta abertura de espírito e abertura à ino-
vação vai ser o segredo do sucesso.
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A primeira presidência portuguesa

Vítor Martins*

Agradeço a oportunidade que me foi dada para falar sobre a presi-
dência portuguesa das Comunidades Europeias. Vou fazê-lo em mode 
de testemunho pessoal da minha experiência, sem pretensões de tra-
zer elaborações sobre o tema e investigações muito profundas. É a 
minha visão, à distância de mais de 25 anos, do que foi esse período 
do primeiro semestre de 1992. Tenho 47 anos de vida profissional 
ativa e não hesito em dizer que o período da minha vida ativa mais 
empolgante e gratificante foi a presidência portuguesa de 1992. 

Vou tentar que este testemunho pessoal seja também, de alguma 
maneira, uma homenagem a essa vastíssima equipa de diplomatas, 
de quadros, de peritos e de funcionários do Estado que se dedica-
ram com um profissionalismo exemplar, mas também com a alma 
e coração para levar por diante a presidência portuguesa. Se esta 
minha pequena palestra de hoje conseguir prestar homenagem a 
todas essas pessoas, já ficarei muito satisfeito com esta oportunidade 
que me foi dada. 

* Secretário de Estado da Integração Europeia dos x e xI Governos Constitu-
cionais; secretário de Estado dos Assuntos Europeus do xII Governo Consti-
tucional, entre 1985 e 1995.
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O tema é vastíssimo, mas acho que o facto de ter começado por 
referir esta equipa é porque o trabalho da presidência portuguesa 
de 1992 foi mesmo um trabalho de equipa. 

Há dias, o meu amigo, colega de universidade e da reserva naval, 
Honorato Ferreira, lembrava o lema da reserva naval, que diz 
qualquer coisa como “E bem serviram sem cuidar recompensa”. 
A equipa de 1992 que realizou a presidência portuguesa teve sem-
pre esse lema na sua ação. 

Num tema tão vasto, vou tentar “meter o Rossio na Betesga”. 
A presidência portuguesa de 1992 foi feita num período do qual 

é bom recordar o contexto. Um tempo em que pontificavam, a 
nível internacional: Bush pai nos Estados Unidos; Deng xiaoping 
na China, que foi o pai da China dual, que criou o modelo da 
China capitalista e da China fiel ao Partido Comunista; Collor de 
Mello no Brasil, polémico presidente brasileiro; e na Federação 
Russa um personagem também bastante polémico a vários títulos, 
Boris Ieltsin. Na Europa a que nós presidimos havia líderes como 
Kohl, Mitterrand,  Thatcher, Andreotti (cujo governo caiu uns 
dias antes do Conselho  Europeu de Lisboa, em junho de 1992) e, 
claro, o incontornável Jacques Delors. 

A presidência realizou-se cerca de dois anos depois da queda 
do Muro de Berlim e logo após a unificação da Alemanha. 
O quadro europeu ainda era de vibração em torno da queda do 
Muro de Berlim, do colapso do império soviético e da unifica-
ção alemã, da qual ainda não tínhamos bem consciência, mas 
que viríamos todos a pagar com “língua de palmo”. Era o fim 
da Guerra Fria e o começo, que já se percebia, da fragmentação 
geopolítica no mundo e, naturalmente, da emergência de ten-
sões regionais, muitas das quais ainda perduram. A  presidência 
portuguesa também foi realizada logo a seguir à libertação do 
Kuwait, que tinha sido invadido em 1991 pelo Iraque. Houve 
uma resposta do Ocidente para expulsar os iraquianos do 
Kuwait, no fundo, o prenúncio de eventos que ocorreram bas-
tante mais tarde. A presidência portuguesa inaugura-se nesse 
contexto internacional.
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Em Portugal, havia um governo PSD de maioria absoluta na 
Assembleia. Mário Soares era Presidente em Belém. E o Centro 
Cultural de Belém estava em vias de ser concluído debaixo de 
grande ansiedade porque o Conselho Europeu ia lá ser realizado. 

Parece-me importante situar o que era a presidência das Comu-
nidades Europeias naquela altura, completamente diferente da pre-
sidência da União Europeia (UE) atual. Era, em primeiro lugar, a 
presidência das Comunidades Europeias, porque ainda não havia 
UE. Eram 12 Estados-membros. Hoje são 28 e parece que em 
breve seremos 27… Vamos ver… A presidência era a de uma insti-
tuição europeia, a instituição Conselho, órgão legislativo e instân-
cia negocial. 

A instituição já não é exatamente a instituição Conselho que 
muitos de nós conhecemos. A rotação das presidências assumia a 
presidência universal do Conselho. Hoje já não é assim. O Con-
selho Europeu é presidido pelo Donald Tusk e tem um presidente 
que foi estabelecido no Tratado de Lisboa, o Eurogrupo é presi-
dido por alguém cooptado, e, portanto, não entra na rotação das 
presidências. As Relações Externas são presididas por Federica 
 Mogherini, vice-presidente da Comissão, ou seja, há uma boa parte 
do perímetro de ação comunitária que já não é abrangido pelas 
presidências rotativas. 

O método era muito claro. Diferentemente dos dias de hoje, era 
claramente o método comunitário. Havia competências comu-
nitárias e competências intergovernamentais. O que era comu-
nitário tinha propostas da Comissão e negociação e decisão do 
 Conselho. O que era intergovernamental era decidido em con-
venções e debates entre os Estados. Clareza absoluta. Hoje, há tudo 
menos clareza. 

Como se procedia à atividade concreta da presidência? Condu-
zindo as negociações com base nas propostas da Comissão para criar 
convergências e construindo compromissos para que houvesse resul-
tados na mesa do Conselho. Para isso, era fundamental a confiança 
dos interlocutores e o profundo conhecimento dos interesses dos 
Estados-membros. 
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Todos os anteriores oradores deste ciclo de conferências frisaram 
o aspeto da relevância do conhecimento pessoal e da confiança 
que se estabelecia. A presidência portuguesa foi, de facto, realizada 
olhos nos olhos com os nossos interlocutores aos vários níveis, 
desde os grupos do Conselho, passando pelo COREPER (Comité 
dos Representantes Permanentes), até ao Conselho de Ministros. 
Havia uma relação de confiança que ajudava muitíssimo a estabe-
lecer compromissos e a criar convergências. 

Já aqui foi dito que a primeira decisão sábia foi passar o primeiro 
semestre da nossa presidência, que teria sido em 1986. E fizemos 
bem em passar, porque seis meses depois da adesão não estaríamos 
preparados para desempenhar essa missão de forma competente e 
responsável. 

A nível europeu, o ano de 1992 foi marcado, claramente, com 
o objetivo de realizar o mercado único. Jacques Delors consagrou 
mesmo esse objetivo com a designação de “desafio 92”. 

1992 tinha como objetivo central na vida europeia a realização 
do grande mercado único europeu estabelecido no Acto único 
Europeu, mas claro que a presidência portuguesa de 1992 teve 
como marca mais vincada o facto de ter sido a primeira. No fundo, 
foi o desafio de navegar em águas não experimentadas, nunca sul-
cadas. Não foi como a descoberta do caminho marítimo para a 
índia, mas foi experimentar algo de novo relativamente às obriga-
ções da Administração portuguesa. E todos tínhamos a consciência 
de que nunca há uma segunda oportunidade para criar uma boa 
primeira imagem. 

O momento da presidência era uma oportunidade para reforçar 
o nosso peso, a nossa credibilidade e a nossa voz na Comunidade 
Europeia. Aprendemos isso também com algumas presidências 
menos bem-sucedidas. A Grécia, por exemplo, teve esse pro-
blema com a sua primeira presidência. Mas também houve presi-
dências positivas, que justamente nos davam o exemplo contrário. 
Ou seja, tínhamos consciência que era do estrito interesse nacio-
nal que a presidência portuguesa fosse realizada com sucesso. Por 
isso, essa missão foi encarada com o máximo de profissionalismo. 
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Houve quatro aspetos fundamentais: preparar, formar, planear, 
coordenar. 

Preparar. Talvez se possa dizer que começámos a preparação da 
presidência porventura no primeiro dia em que aderimos. Três anos 
antes do semestre que nos cabia, já estávamos, objetivamente, a tra-
balhar a nossa presidência em todos os seus aspetos. O embaixador 
João de Valera foi um dos principais protagonistas dessa preparação. 
Foi fundamental o contributo que deu, muito antes da presidência, 
para planear em profundidade a presidência. 

Começámos a prepará-la, pois, com uma grande antecedência, 
estudando outras presidências, antecipando os dossiês que pode-
riam cair nesse semestre, planeando também a logística e as infraes-
truturas. Foi construído o Centro Cultural de Belém. A Secretaria 
de Estado dos Assuntos Europeus foi para o Palácio da Cova da 
Moura. Este era o sítio onde tinha estado a Junta de Salvação 
Nacional, a 25 de Abril, e estava então a ser usado como depósito 
de arquivos do Ultramar. Foi recuperado para a presidência. 

Formar. Houve um plano de formação intensíssimo, que envol-
veu várias entidades. Cobriu o universo dos intervenientes dos 
vários ministérios, como o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
a DGCE e a REPER (Representação Permanente de Portugal). 
Envolveu muitas entidades, nomeadamente o Instituto Nacional 
de Administração, e o Instituto Europeu de Maastricht. A minha 
amiga Isabel Corte-Real, na ainda Secretaria de Estado da Admi-
nistração Pública, teve um papel importantíssimo nesta formação, 
na preparação do programa. Mais tarde, viria a liderar o Instituto 
Europeu de Maastricht com muito sucesso. 

Planear. Essa palavra a que o português resiste. O português 
gosta de improvisar e de ter sucesso no improviso e detesta pla-
near. A  generalidade dos portugueses considera-a até uma ativi-
dade menor. Improvisar é muito melhor, mais brilhante. Mas 
nós planeámos a presidência portuguesa de 1992 com detalhe. 
No início da presidência, todos os conselhos tinham agendas 
pormenorizadas com a sequência das várias reuniões até ao fim da 
presidência. Isso foi trabalhado por muita gente, mas a verdade é 
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que esse  planeamento existiu. Elaborámos também um programa 
a que demos o título “Rumo à União Europeia”, que foi o lema 
da presidência. 

Coordenar. Sublinho o aspeto “coordenar” porque foi decisivo. 
A coordenação também não é propriamente o forte dos portu-
gueses. Infelizmente, temos até experiências trágicas que decor-
rem da incapacidade ou da incompetência na coordenação. Mas 
a presidência portuguesa foi profunda e intensamente coorde-
nada a nível político, diplomático e técnico. A nível político com 
a orientação clara do primeiro-ministro, do ministro dos  Negócios 
 Estrangeiros e do secretário de Estado da Integração Europeia e 
com os respetivos gabinetes a trabalhar intensamente. O João de 
Deus Pinheiro já recordou aqui vários nomes. Recordo outros 
ainda. No gabinete do primeiro-ministro havia pessoas que tra-
balharam intensamente na presidência: o embaixador Martins da 
Cruz, assessor diplomático do primeiro-ministro; o Dr. Honorato 
Ferreira; o saudoso Dr.  Caldeira Guimarães, uma pessoa extraordi-
nária, que infelizmente já partiu, e que tive o prazer de conhecer 
bem e de ser amigo dele. No meu próprio gabinete havia pessoas 
como a Dra. Clotilde Câmara  Pestana, o Dr. Pedro Pessoa e Costa, 
a Dra. Ana  Cristina Melo, o Dr. Rui Morato e outros que não con-
sigo listar. No plano diplomático e técnico, a coordenação passava 
pelas seguintes  entidades: uma comissão interministerial de assun-
tos comunitários, que reunia sagradamente todas as sextas-feiras de 
manhã e que percorria os temas das agendas do COREPER e dos 
conselhos de ministros para criar uma capacidade de coerência e 
de voz concertada a nível de todas as instituições; a direção -geral dos 
 Assuntos Comunitários, dirigida pelo embaixador Paulo  Castilho e 
com a minha amiga Dra. Teresa Moura como subdiretora; o Secre-
tariado da Europa 92, criado pelo embaixador Cruz Almeida, que 
foi uma novidade em Portugal. Este secretariado foi concebido 
justamente para criar um veículo de informação sobre os objetivos 
do mercado interno e a Europa, tendo sido depois presidido pela 
Dra. Maria de Jesus Chaves, que assegurou a informação e dina-
mizou várias iniciativas também à volta da  presidência portuguesa. 
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O Secretariado da Europa 92 veio a dar origem, precisamente pela 
mão de Maria de Jesus Chaves, ao Centro de Informação Europeia 
Jacques Delors. 

No meu gabinete, criei o núcleo da presidência, uma novidade 
que também introduzi. Cinco pessoas faziam parte do núcleo diri-
gido pelo Dr. Paulino Pereira, que requisitei ao secretariado-geral 
do conselho. O núcleo da presidência monitorizava diariamente a 
presidência em todos os seus aspetos, de maneira a que tivéssemos 
permanentemente um tableau de bord sobre o que estava a ocorrer: 
o que estava a correr bem ou menos bem, os atrasos, as dificuldades. 
Esse núcleo estava permanentemente “em cima” dessa informação. 
Foi difícil conseguir, mas conseguiu-se, estabelecer como regra que 
em qualquer reunião da presidência era obrigatório que o portu-
guês que presidia produzisse um relatório flash, imediatamente a 
seguir, de maneira a que se soubesse o que se tinha passado. Depois, 
semanalmente, o Dr. Paulino Pereira, com a sua equipa, produzia 
um relatório, que tinha como destinatários o primeiro-ministro, o 
ministro dos Negócios Estrangeiros e eu próprio, em que ficáva-
mos a saber o que tinha sido realizado e os resultados e também 
o que ia correr na semana seguinte. Essa coordenação foi decisiva. 

Havia também um diálogo contínuo com a Comissão, em par-
ticular com os gabinetes do presidente Delors e do comissário 
Cardoso e Cunha e com os secretários-gerais da Comissão e do 
Conselho. Um deles era David Williamson, um homem enviado 
por Thatcher para Bruxelas para fazer o papel de Sir Humphrey, 
mas chegado a Bruxelas apaixonou-se pela integração europeia e 
ficou fascinado com Delors, deixando de olhar para Thatcher como 
a sua grande referência de vida. David Williamson foi um prota-
gonista decisivo na Comissão Europeia (CE); está hoje na Câmara 
dos Lordes. Outro secretário-geral histórico era o do Conselho, 
Niels Ersbøll, um dinamarquês precioso no apoio à nossa presidên-
cia. Ambos foram aliados para que a presidência portuguesa fosse 
exercida com sucesso. 

As embaixadas bilaterais eram um contacto regular muito impor-
tante por aquilo que traziam e pelo que levavam; pela informação 
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que traziam dos Estados-membros e pelo que depois veiculavam 
das posições portuguesas. 

Havia ainda a teia de funcionários portugueses, onde estavam 
altos funcionários como o Rui Vilar, o Amílcar Theias e muitos 
outros, que nos davam insides, opiniões, que muito ajudaram no 
curso da presidência. 

Quanto ao exercício da presidência no concreto, o programa 
tinha muitos temas. Destaco cinco grandes temas europeus da 
presidência portuguesa: mercado interno; perspetivas  financeiras 
( chamava-se assim ao Pacote Delors II); alargamento; espaço eco-
nómico europeu; e reforma da PAC. O programa da presidên-
cia tinha também temáticas particularmente caras ao nosso País. 
Ou  seja, estabelecemos um programa em concertação com a 
Comissão Europeia (CE) e focado na agenda europeia, mas quise-
mos também pôr uma marca portuguesa, sobretudo no plano da 
coesão económica e social e das relações externas, como referirei 
a seguir. 

O tiro de partida do exercício da presidência foi no princípio 
de janeiro de 1992, num grande encontro entre o governo e a 
CE, em Lisboa. Veio a Comissão com os 17 comissários lidera-
dos por Delors e reuniram-se com todo o governo no Palácio de 
Queluz. Foi um grande encontro em que Portugal marcou o seu 
programa, os seus objetivos, o seu método, num diálogo com os 
comissários. Foi um momento que correu muitíssimo bem e que 
estabeleceu uma sólida cumplicidade entre o governo português e 
a CE. É possível fazer uma razoável presidência sem a CE muito 
envolvida, mas é impossível fazer uma boa presidência contra a CE, 
pelo próprio formato institucional da integração europeia. 

O almoço com que terminou esse encontro do Palácio de 
 Queluz foi um momento que me ficou na memória. Depois 
de muito debate entre os gabinetes e o protocolo do Estado, que 
tem sempre uma opinião severa sobre estas coisas, chegou-se à 
conclusão que o almoço devia ser 100% português. E, assim, nos 
sentámos todos à mesa. Por misteriosas normas do protocolo, fiquei 
sentado ao lado do comissário Leon Brittan, uma pessoa bastante 
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emblemática a vários títulos. Pude, portanto, testemunhar na proxi-
midade a perplexidade do almoço português para um cidadão bri-
tânico. Começou com um caldo verde fervente com uma grande 
rodela de chouriço a boiar. Sir Leon Brittan olhava desconfiado 
para todos para ver como é que aquela cabbage soup se comia, como 
é que ia enfrentar a coisa. A seguir, o prato escolhido era bacalhau 
à Zé do Pipo! E o bacalhau à Zé do Pipo servido na ocasião foi 
uma grande posta de bacalhau – do bom bacalhau “português”, 
da Islândia, é claro! – metida no meio do puré de batata. Sir Leon 
Brittan, depois de ter feito alguma escavação, percebeu que o baca-
lhau em Portugal vinha para a mesa nature, isto é, cheio de espinhas. 
Foram momentos bastante duros para esse carismático britânico, 
momentos que se suavizaram um pouco quando o almoço fechou 
com uma excelente barriga de freira! 

Depois, dispararam as reuniões e os eventos. É impressionante 
recordar esses números. Durante esse semestre, presidimos a 50 reu-
niões ministeriais em Bruxelas, cerca de 10 reuniões informais em 
Portugal, de norte a sul (Porto, Guimarães, Faro, Santarém,  Lisboa), 
dezenas de reuniões do COREPER I e do COREPER II, cente-
nas de reuniões de grupos de trabalho do Conselho em Bruxelas, 
e terminámos com o Conselho Europeu de Lisboa, no Centro 
Cultural de Belém, na sala Calempluy, que agora tem outra desig-
nação. Naturalmente, a maior parte das reuniões ministeriais foram 
realizadas nos seguintes Conselhos: o Conselho de Assuntos Gerais, 
o Conselho do Mercado Interno, o Conselho da Agricultura e o 
ECOFIN. 

O primeiro resultado da presidência portuguesa foi a assina-
tura do Tratado de Maastricht, em 7 de fevereiro de 1992, em 
 Maastricht. Foi um resultado porque a redação do tratado foi feita 
já na presidência portuguesa, com os portugueses altamente envol-
vidos, e o preâmbulo foi mesmo escrito por nós, em particular pelo 
embaixador João de Valera. O tratado foi assinado em Maastricht 
por concessão portuguesa, porque entendemos que, tendo sido 
negociado no essencial sob presidência holandesa, se deveria ter 
esse gesto para com a Holanda. Esse foi um resultado importante e 
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que marcou desde logo uma dinâmica de progresso, de aprofunda-
mento e de direção que esteve presente na presidência portuguesa. 

A segunda área foi o mercado interno, que era a prioridade das 
prioridades da presidência. Entendia-se que havia o deadline de 1992 
para pôr o mercado interno a funcionar. A importância do pilar 
do mercado interno anda hoje um pouco esquecida. O mercado 
interno foi algo que revolucionou a vida europeia de uma forma 
muito profunda. Delors chamava-lhe “a Revolução Tranquila da 
Europa”. Não tenho dúvidas em dizer, valendo a minha convicção 
o que vale, que o mercado interno é hoje a trave mestra da cons-
trução europeia, sine qua non para qualquer progresso futuro e deci-
siva para impedir qualquer colapso. Se o mercado interno abanar, a 
construção europeia ficará em risco de ruir. E é tão importante esse 
sustentáculo do mercado interno que já o temos como adquirido e 
não nos lembramos que foi conquistado. O mercado interno é algo 
assumido do nosso quotidiano, mas foi uma conquista no processo 
de construção europeia, tendo a presidência portuguesa de 1992 
contribuído decisivamente para esse resultado. 

Como conceito, o mercado interno era simples. O conceito que 
Delors defendia era o de um grande espaço sem fronteiras, com um 
tríptico de base: competição, cooperação e solidariedade. O alcance 
político era o de eliminar fronteiras internas (e não externas), 
reforçando a cooperação. O alcance económico e social traduzia-
-se, sobretudo, em tirar partido da escala europeia, eliminando cus-
tos das barreiras técnicas e administrativas. O famoso estudo de 
Paolo Cecchini, “Custos da não Europa”, referia a extraordinária 
capacidade de acréscimo de competitividade que viria da elimina-
ção de barreiras. O método era muito simples: ter um pacote de 
medidas que a Comissão propunha, cerca de 300, que iam para a 
mesa do Conselho para serem decididas dentro de um calendário. 
João de Deus Pinheiro referiu no outro dia, e bem, que o mercado 
interno faz um grande contraste com a Agenda de Lisboa, lançada 
posteriormente, porque no mercado interno havia um programa, 
a responsabilidade da Comissão de propor e a responsabilidade 
do Conselho de decidir. A estratégia de Lisboa era basicamente 
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 intergovernamental, pelo que a Comissão não a monitorizava, não 
tinha a capacidade de propor, nem o Conselho de decidir. Por isso, 
a Estratégia de Lisboa acabou num limbo de onde nunca saiu.

O mercado interno foi tão importante que, em 1992, era uma 
grande referência à escala mundial. A dinâmica de integração eco-
nómica conheceu aquilo a que se poderia chamar hoje, numa lin-
guagem mais moderna, um sobressalto com várias iniciativas em 
muitos lados: o NAFTA (North American Free Trade Agreement), 
criado pelos americanos, foi a resposta ao mercado interno euro-
peu; o Mercosul inspira-se na lógica do mercado interno; a APEC 
(Asia-Pacific Economic Cooperation), na ásia, bebe dessa dinâmica 
europeia; o SADC (Southern African Development Community), 
na áfrica, vai na mesma esteira. O mercado interno tornou-se o 
benchmarking da integração económica a nível mundial. Lembro-
-me que, a qualquer país onde fosse, os meus interlocutores de fora 
da Europa estavam sempre ávidos de querer saber como funcionava 
o mercado interno, e como tinha sido possível fazer uma integra-
ção económica com essa escala e esse alcance. 

Na nossa presidência, o mercado interno avançou de forma 
irreversível. 

O mercado interno pressupunha o espaço sem fronteiras inter-
nas, mas punha logo a questão do controlo das fronteiras externas. 
Como é óbvio, se abríamos as fronteiras entre nós, tínhamos de 
perceber como íamos controlar no conjunto as fronteiras externas. 
Como as fronteiras externas não eram competência comunitária – 
eram, e são, competência dos Estados-membros –, foi preciso pen-
sar na lógica de uma convenção de fronteiras externas. Foi, por isso, 
necessário pôr os Estados-membros de acordo sobre o controlo 
das fronteiras externas dos vários países. Quando chegou à nossa 
presidência, essa convenção estava “entupida” num rochedo, que 
era Gibraltar. Já estava tudo acordado, com exceção do Rochedo 
porque a Espanha recusava-se a admitir que os ingleses fizessem 
controlo externo de Gibraltar. Pensámos, com aquele voluntarismo 
que é bem característico dos portugueses, porque não ajudarmos os 
ingleses e os espanhóis a superar esse impasse. Os espanhóis  nossos 
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vizinhos de sempre e os ingleses velhos aliados desde o Tratado 
de Windsor. Tomámos, então, a iniciativa de mediar – talvez com 
alguma ingenuidade – a Espanha e o Reino Unido para desblo-
quear a Convenção das fronteiras externas. 

Trabalhámos afincadamente de forma muito discreta (porque 
não foi público naquela altura) até uma reunião final no Palácio 
de Seteais. Num dia ao fim da tarde, encontrei-me com o meu 
colega inglês, Tristan Garel-Jones, e o meu colega espanhol,  Carlos 
 Westendorp. Fechámo-nos os três numa sala a discutir uma proposta 
que Portugal tinha preparado para resolver o impasse da convenção 
das fronteiras. Estivemos fechados até cerca das cinco da manhã, 
hora a que conseguimos chegar os três a um  acordo. O   Carlos 
 Westendorp e o Tristan Garel-Jones levaram o acordo  assinado 
pelos três para as respetivas capitais para colher a ratificação dos res-
petivos líderes. No dia seguinte, logo às primeiras horas da manhã, 
havia uma reação inglesa, dizendo que estavam 100% de acordo. 
Demorou um pouco mais a resposta de Madrid, que chegou com 
uma negativa. Aí parou tudo. Creio que Felipe González chegou 
à conclusão que politicamente não podia admitir qualquer acordo 
que envolvesse Gibraltar. Este episódio, que gostosamente recordo, 
até se pode pôr no capítulo dos fracassos da presidência portu-
guesa, mas foi uma boa intenção. Trago-o aqui pelo que significou 
na altura.

Relativamente ao Pacote Delors, houve uma proposta da CE 
em fevereiro de 1992, que perspetivava o financiamento da UE e 
também a alocação dos recursos às várias áreas. Para dizer de forma 
simplificada, havia três nós fundamentais à volta dos quais sempre se 
discutia: o volume global de recursos, a Política  Agrícola Comum 
(PAC) e a coesão. De uma forma muito genuína e séria, tentámos 
também ver se trabalhávamos um compromisso, mas revelou-se 
quase impossível, sobretudo devido à Alemanha e ao Reino Unido, 
por razões nem sempre semelhantes. Ainda foi realizado um con-
clave de ministros dos Negócios Estrangeiros em meados de junho, 
mas não foi conclusivo. Neste caso não se fez o acordo, mas a ver-
dade é que o compromisso que a presidência portuguesa trabalhou 
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foi basicamente aquele que se fechou em Edimburgo, seis meses 
depois, com o acordo da Alemanha e do Reino Unido. Durante a 
sua presidência, os ingleses tentaram destruir esse compromisso que 
estava como base na mesa, mas não conseguiram. A verdade é que 
o acordo de Edimburgo, com algumas nuances, repescou no essen-
cial o acordo delineado em Lisboa, nomeadamente no Conselho 
Europeu. 

Recordo que nas vésperas do Conselho Europeu de Lisboa ainda 
havia uma vaga esperança de acordo, mas o chanceler Kohl, de uma 
forma muito germânica, disse: “Nein, nein!”. Nem o prato dos bis-
coitos que pusemos à frente dele no Conselho Europeu conseguiu 
seduzi-lo a dizer que sim. Quem, no Conselho Europeu de Lisboa, 
ajudou a salvar, em matéria do Pacote Delors, algumas orientações 
que foram aí estabelecidas (como seja a criação do fundo de coesão, 
a partir de 1993, bem como a aplicação da coesão à Alemanha de 
Leste e a Berlim Oriental) foi o presidente François Mitterrand, 
que teve uma atitude de aliado da presidência portuguesa absolu-
tamente impecável. 

O mercado interno teve também, naturalmente, a participação 
de pessoas como o embaixador Paulo Castilho, a Dra. Maria José 
Salazar Leite, que era um verdadeiro dínamo das negociações do 
mercado interno. Foram estes os grandes dossiês. 

Nas negociações das perspetivas financeiras, o Dr. Carlos Costa 
foi também um ator fundamental, tendo sido militantemente ati-
víssimo nesta área. De resto, a delegação portuguesa, como Cavaco 
Silva sublinhou e eu subscrevo, era seguramente das mais prepara-
das em matéria de discussão de perspetivas financeiras. Tínhamos 
um domínio dos números, das alternativas e das hipóteses que a 
maior parte das delegações não dispunha, o que revelava também 
o profissionalismo com que essas matérias foram trabalhadas. 

As relações externas merecem uma observação, porque nelas 
esteve também a marca da portuguesa da presidência. Em ter-
mos de resultados, desde logo se pode referir o Tratado do Porto. 
No final de maio de 1992, conseguimos fazer assinar o tratado do 
Espaço Económico Europeu, que ficou conhecido como o Tratado 
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do Porto. O tratado foi fechado na cidade do Porto, na  Associação 
Comercial, nesse quadro belíssimo que tanto impressionou os 
interlocutores europeus. 

O Espaço Económico Europeu era uma espécie de antecâmara 
da adesão dos países da EFTA (European Free Trade Association), 
que veio a confirmar-se um pouco mais adiante. 

Ainda na nossa presidência, recebemos em Lisboa os pedidos de 
adesão da Suíça e da Finlândia e fechámos e assinámos o acordo 
de terceira geração com o Brasil. Este acordo foi concluído com 
grande esforço, porque os ingleses fizeram tudo para o adiar para a 
sua presidência, que se seguiu à nossa.

Fizemos o Acordo Comercial e de Cooperação com Macau. 
O  mandato negocial, a negociação e a assinatura foram realiza-
dos nesses seis meses. Constitui também uma referência e um ben-
chmarking na ligação da Europa com essa região. Portugal fez incluir 
nesse acordo – estamos a falar de escassos anos antes da transição 
para a China – uma cláusula de democracia e direitos do homem, 
que foi invocável na altura da negociação da transição. 

Promovemos também o primeiro encontro ministerial CEE/ 
/Mercosul, em Guimarães. 

Acompanhámos intensamente as reuniões relacionadas com o 
Uruguay Round, com uma grande intervenção do ministro do 
Comércio Externo, Eng. Faria de Oliveira, e com a Dra. Teresa 
Moura a presidir ao mítico Comité 113. O Uruguay Round tinha 
começado em 1986. Já tinha havido, pelo menos, uma tentativa 
para fechar que fracassou, nas chamadas reuniões do Heysel. 

Como última nota das relações externas, não resisto a falar num 
episódio que me marcou. Na altura da nossa presidência, havia 
uma negociação em curso entre as Comunidades Europeias e o 
Irão para estabelecer um acordo de cooperação. As negociações 
avançavam com grande lentidão, até porque o Irão não era propria-
mente um país fácil para se fazer um acordo. Mas havia empenho 
do lado europeu de conseguir um acordo com o Irão. O Conselho 
incentivou-me a ir a Teerão, no meio da presidência portuguesa, 
algures em abril ou maio, acompanhado pelo embaixador Caimoto 
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Duarte, que estava na direção da Política Externa, e pelo embaixa-
dor Pedro Pessoa e Costa. O mandato que levava para Teerão era, 
basicamente, explicar aos iranianos que, se eles dessem garantias de 
respeito pela democracia e pelos direitos do homem, encontrariam 
abertura da UE para fechar o acordo. 

As reuniões que tivemos ainda permitiram alguns resultados. 
O  embaixador Caimoto Duarte recordava-me, há pouco, que 
ainda foi libertado, graças às nossas démarches, um cidadão alemão 
que estava preso em Teerão. Nas reuniões, tentei explicar aos inter-
locutores iranianos, da forma mais diplomática possível, que eles 
deviam empenhar-se no cumprimento dos direitos do homem. 
A  resposta que tinha era invariável: “Porque é que vêm aqui ao 
Irão falar desses temas e não vão à Arábia Saudita, de quem vocês 
são tão amigos?”. 

A presidência que fizemos em 1992 mereceu – e parece presun-
çoso, depois do que disse, evidenciar isso – um reconhecimento 
generalizado. Por ter sido a primeira, suscitava muitas dúvidas da 
parte dos nossos parceiros e mesmo internamente. Havia vozes a 
dizer: “Agora na presidência é que eles vão ver…!”; “Isso vai ser um 
desastre!”; “A Administração portuguesa a fazer a presidência?!”. 

Não foi um desastre e o reconhecimento foi generalizado. O pre-
sidente Mário Soares, publicamente e por mais de uma vez, elogiou 
a presidência portuguesa e até a Assembleia da República aprovou 
uma resolução sobre a matéria manifestando também o seu apreço. 

Correu bem.
Foi nesse contexto que Delors mencionou aquelas frases que 

causaram sempre muita perplexidade, nomeadamente, “o  Portugal 
do bom aluno”. Outra frase que ele usou e que ainda tem mais 
significado falava de Portugal e Espanha, dizendo: “Portugal e 
Espanha agem nas Comunidades Europeias como se fossem países 
fundadores”. Esta foi uma frase que significou profundamente a 
atitude que tivemos na primeira presidência portuguesa. 

Com isso, Portugal ganhou respeito e prestígio. Ganhou credi-
bilidade negocial para defender o interesse nacional. A presidência 
portuguesa também favoreceu o reforço dos laços de Portugal com 
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áreas muito relevantes para nós: América Latina, áfrica, China. 
Houve uma visibilidade da presidência portuguesa que deu trunfos 
e créditos. 

Foi decisivo para que a presidência corresse bem o profissiona-
lismo com que a encarámos, o planeamento cuidado, a mobilização 
dos atores, a consciência de que era o interesse nacional que estava 
em causa e que tínhamos de responder bem, a concertação com 
a Comissão Europeia e, sobretudo, a coordenação assertiva. Quase 
me apetece dizer que a presidência portuguesa foi ferozmente 
coordenada, o que se traduziu em resultados. 

O símbolo feliz da presidência portuguesa de 1992 foi o astro-
lábio. Talvez inspirados por esse símbolo, fizemos uma navegação 
segura e levámos a presidência a bom porto. 
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Os portugueses de Bruxelas

Emílio Rui Vilar*

Cheguei a Bruxelas em maio de 1986, quatro meses depois da 
nossa adesão. O convite que o primeiro-ministro Cavaco Silva 
me fez apanhou-me totalmente de surpresa. Estava há ano e 
meio a presidir ao conselho de gestão do Banco Espírito Santo 
e  Comercial de Lisboa e muito longe de pensar numa ida para 
Bruxelas. Mas o argumento que o primeiro-ministro usou foi 
o de que queria que os três principais lugares a que Portugal 
tinha direito (membro da Comissão, diretor-geral e advogado no 
 Tribunal Europeu) fossem distribuídos pelos três partidos pró -
-europeus: PSD, PS e CDS. Disse-lhe que estava afastado da 
militância, mas insistiu e resolvi falar com o António Macedo, 
presidente do Partido Socialista. Nesta altura, Mário Soares tinha 
acabado de ser eleito Presidente da República e ainda não tinha 
tido lugar o congresso onde Vítor Constâncio foi eleito secretá-
rio-geral, que seria em junho ou julho. António Macedo, advo-
gado no Porto que eu conhecia bem, insistiu muito para que 
aceitasse e acabei por aceitar, embora fosse um representante 
 distante daquela área política. 

* Diretor-Geral da Comissão das Comunidades Europeias, entre 1986 e 1989.
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Como era um projeto que não estava nos meus horizontes, 
comprometi-me com o primeiro-ministro apenas a estar três anos 
em Bruxelas. Mas foi uma decisão que encarei com alguma emo-
ção e bastante expectativa, porque, na minha experiência política 
anterior, o tema da Europa tinha tido registos bastante diferentes. 

Nos três primeiros governos provisórios, nos quais estive, o tema 
da Europa era altamente controverso. O programa do Movimento 
das Forças Armadas (MFA) era omisso em relação a essa questão e, 
no que diz respeito à situação do nosso país em termos de política 
externa, havia posições muito diversas por parte das diferentes for-
ças políticas emergentes. Nas longas discussões para se elaborar o 
Plano de Política Económica e Social (que ficou conhecido como 
Plano Melo Antunes), nas quais participei, coube-me escrever o 
capítulo da política de relações económicas externas. O que escrevi 
representava a síntese possível naquela época:

“Estreitamento e intensificação das relações com as Comunida-
des Europeias através da negociação de arranjos que introduzam 
melhorias no atual acordo de comércio [o acordo de comércio de 
1972, negociado no governo de Marcello Caetano] e da sua exten-
são pelo funcionamento da cláusula evolutiva a outros domínios, 
nomeadamente a mão-de-obra emigrada, a cooperação tecnoló-
gica, industrial e financeira”. 

Era, portanto, um propósito bastante modesto e nem sequer o 
tema da associação ficou registado por escrito naquele documento, 
que também teve uma vigência curtíssima, porque foi aprovado no 
dia 6 de fevereiro e rasgado no dia 11 de março de 1975. 

Recordo também que, como ministro da Economia, fiz alguns 
esforços de aproximação às Comunidades. Fui a Bruxelas e fui 
recebido pelo presidente François-xavier Ortoli. Convidei, então, 
o vice-presidente, Lorde Soames, a vir a Lisboa. Veio em janeiro de 
1975, quando as coisas já estavam bastante agitadas no nosso país. 

Esse esforço valeu-me um artigo do Artur Portela Filho, que 
tinha por título “O ventre mole da Revolução”. Eu era um dos 
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exemplos do ventre mole da Revolução. Dizia ele: “O Dr. Vilar que 
passeia o seu fato às riscas pela Europa…”. Como quem diz 
que uma tentativa de aproximação a uma instituição que na altura 
não estava na moda política. 

Fiz, depois, parte do I Governo Constitucional, onde ficou cla-
ramente definida a opção europeia. O programa do I Governo 
Constitucional diz o seguinte:

“O processo de adesão comporta necessariamente a realização 
de um certo número de atos sucessivos que necessitam ser escalo-
nados no tempo e cuja duração se estima por analogia em cerca de 
três anos”.

Nunca ninguém foi capaz de explicar onde estava a analogia. 
E não o era verdadeiramente, porque em vez dos três anos foram 
oito. Mas recordo-me muito bem do Conselho de Ministros, no 
início de março de 1977, em que foi decidido pelo governo que 
faríamos o pedido de adesão. Em 18 de março, teve lugar a comu-
nicação de Mário Soares à Assembleia da República onde obteve o 
apoio do PS, do PPD-PSD e do CDS e as posições contra do PCP 
e da UDP. No dia 28 de março, dá-se a formalização através de 
uma carta do ministro dos Negócios Estrangeiros, Medeiros Fer-
reira, dirigida ao Presidente do Conselho Europeu a pedir a adesão 
de Portugal, nos termos do artigo 237.º dos Tratados. As negocia-
ções só começaram formalmente em junho de 1978, seguindo-se 
longos oito anos em que negociámos a nossa entrada em paralelo 
com a Espanha. 

Voltemos, então, a Bruxelas. Coube-me uma nova direção-geral, a 
direção-geral xxI, que agrupou os antigos serviços da união adua-
neira com uma direção da antiga direção-geral xV, que tratava da 
fiscalidade indireta (o IVA e os impostos especiais). As duas áreas 
eram temas muito importantes para o objetivo do mercado interno. 

Os membros da Comissão com quem trabalhei foram Lorde 
Cockfield, um conservador inglês, e a Madame Christiane  Scrivener, 
francesa, membro do Partido Republicano, de Giscard d’Estaing. 
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Conhecia o Lorde Cockfield porque, quando estava no Banco de 
Portugal e organizava os encontros da City of London em Lisboa, foi 
uma das pessoas que convidei, o que facilitou as coisas. Ele tinha sido 
o coordenador do Livro Branco com as 100 medidas para o mercado 
interno, de que era um convicto adepto. Com ele, convinha trabalhar 
de manhã, porque à tarde, a qualquer pergunta, respondia inevitavel-
mente: “Maybe it is too early to answer your question”. 

Na segunda Comissão Delors, a comissária com esta área foi 
Madame Christiane Scrivener, uma pessoa com quem era fácil 
trabalhar. 

Quando cheguei a Bruxelas, o secretário-geral da Comissão era 
Émile Noël, um dos pilares da instituição e uma das pessoas que 
representavam a administração francesa e aquele núcleo inicial de 
grandes commis de l’État que formaram o topo do funcionalismo 
comunitário. Noël terminou as suas funções em 1987 e foi subs-
tituído por um inglês, David Williamson. A época que vivi em 
 Bruxelas é, portanto, a época de mudança do acento tónico do 
bloco dos seis países iniciais para o crescente protagonismo do 
Reino Unido. 

O mercado interno era o tema central da nova dinâmica criada 
pelo Acto único e pela presidência Delors e correspondia a um 
período de euro-euforia e euro-otimismo, que sucedeu a um longo 
período de crise. As instituições e as Comunidades tinham atraves-
sado as duas crises petrolíferas, que inevitavelmente tinham deslo-
cado, em muitos países, o objetivo da construção europeia para a 
defesa do interesse nacional de cada país e a que acresceu a crise 
provocada pelo chamado cheque britânico. Thatcher lutou pela 
alteração da contribuição britânica para as Comunidades, que con-
seguiu em 1984, abrindo caminho para negociações que só viriam 
a terminar em fevereiro de 1988, com a reformulação da Política 
Agrícola Comum (PAC) e uma reestruturação dos orçamentos 
comunitários. Mas o grande objetivo do mercado interno de 1992 
– que muita gente insiste em chamar único, mas que é interno, 
porque única é a moeda – eram as quatro liberdades: de circulação 
de pessoas, de bens, de capitais e a liberdade de estabelecimento. 
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Para demonstrar as virtudes do objetivo do mercado interno, 
a Comissão encomendou dois relatórios a duas personalidades que, 
curiosamente, eram italianas: Paolo Cecchini e Tommaso Padoa -
-Schioppa. O Relatório Cecchini pintava o melhor dos mundos: 
o PIB comunitário cresceria entre 4,5 a 7%, a inflação baixaria dra-
maticamente e seriam criados cinco milhões de empregos. Por seu 
turno, o Relatório Padoa-Schioppa era bastante mais prudente no 
que seriam os resultados do mercado interno e chamava sobretudo 
a atenção para a questão crucial de que as quatro liberdades iriam 
favorecer as áreas mais bem equipadas da Comunidade – mais bem 
equipadas em infraestruturas, em capital humano e em capacidade 
de gestão – e, portanto, constituiriam um fator de agravamento das 
assimetrias. O Relatório chamava muito claramente a atenção para 
a necessidade de se criarem instrumentos que corrigissem essas 
assimetrias.

Curiosamente, o relatório impresso em milhares de exemplares 
e distribuído, e que passou a ser “a bíblia do Mercado Interno”, foi 
o Relatório Cecchini. O Relatório Padoa-Schioppa desapareceu 
da livraria europeia e hoje é uma preciosidade que aconselho os 
alfarrabistas especializados em temas comunitários a encontrarem. 
É um livro raro e que vale a pena ler. Esta foi uma das coisas que 
me causaram, talvez, o primeiro sentimento negativo em relação às 
instituições.

Relativamente ao ambiente e ao acolhimento, os funcionários 
que chegavam, como nós, em virtude da adesão, e que ocuparam 
lugares de maior responsabilidade como os de diretor-geral, ou de 
diretor, eram os parachutistes. Tinham, portanto, de contar inevita-
velmente com a agrura, aliás compreensível, de pessoas, algumas 
das quais estavam lá desde o princípio, há 30 anos, e que ainda não 
tinham alcançado os lugares cimeiros.

Havia também um sentimento de expectativa. 
Tal como notei na minha direção-geral, que tinha 130-140 pes-

soas, eram expectativas diferenciadas, porque os funcionários ainda 
estavam divididos em grupos correspondentes às etapas das Comu-
nidades: pelos primeiros seis, onde a França ainda era dominante 
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(a Alemanha e os seus funcionários estavam a passar a fase do paga-
mento da fatura da guerra para a plena autonomia); havia depois 
o grupo dos três aderentes de 1973, liderados claramente pelos 
funcionários britânicos, sem dúvida dos mais bem preparados para 
as respetivas responsabilidades; os irlandeses, muito nostálgicos das 
verduras do seu país…; e os dinamarqueses, que embora poucos 
eram eficazes, e finalmente havia os gregos, mais ou menos perdi-
dos no conjunto. 

O que me disseram, passado uns dias, foi: “Vocês são melhores 
que os gregos”. Mas, também, um dos meus funcionários italianos, 
Giancarlo Romoli-Venturi, preveniu-me e disse-me (num fran-
cês com claro acento italiano): “Monsieur le directeur général, la 
Commission est un panier de crabes!”. Só a riqueza criativa da 
imaginação italiana é que pode dar esta imagem de uma instituição. 

Numa das primeiras reuniões que tive com os meus funcioná-
rios resolvi contar uma história para amenizar as coisas. Contei 
aquela história do Serge Diaghilev, o criador dos Ballets Russes, 
com o rei Afonso xIII para explicar o que era um diretor-geral 
e, sobretudo, um diretor-geral para-quedista como eu era: uma vez, 
o rei Afonso xIII foi cumprimentar, depois de um espetáculo, o 
Serge Diaghilev, e resolveu fazer ironia:

– Serge, você não é coreógrafo, não é compositor, não é baila-
rino, não é encenador, o que é que você faz?

E o Serge Diaghilev respondeu:
– Exatamente o mesmo que Vossa Majestade: nada, mas com 

uma diferença, é que eu sou indispensável. 
Contei esta história querendo dizer como encarava o meu 

papel, como diretor-geral. Esta história sempre foi interpretada de 
maneira muito diferente pelas diferentes culturas. Uns perceberam 
a ironia, mas outros nunca a perceberam e perguntavam-me: “Mas 
o senhor trabalha tanto e disse que não faria nada…”. É um risco 
fazer ironia quando temos diante de nós uma dúzia de culturas 
diferentes. 

Todas as organizações têm um sistema iniciático para que os 
novos cumpram a “via sacra” e sejam admitidos. Um desses 
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 instrumentos é o das siglas. Uma pessoa que caia na Comissão, além 
de ter de aprender a diferença entre fiche brune e fiche rose, que eram 
os impressos para a sequência dos assuntos, tinha de saber imensas 
siglas. Comecei, então, a tomar nota num caderninho. Mas houve 
uma das siglas que eu ouvia e não conseguia descortinar o que 
significava, a sigla TGIF. Um dia perguntei e queria dizer “Thanks 
God It’s Friday”!

Para quem vinha de outro mundo como eu, a burocracia comu-
nitária era bastante pesada. Além da fiche rose e da fiche brune, havia 
todo o processamento: grupo de trabalho – COREPER – Comis-
são – Conselho – do Conselho volta para trás ao grupo de traba-
lho… Eu tinha funcionários que me diziam que havia assuntos que 
há 20 anos andavam nessa roda de alcatruzes pesada, em especial 
em algumas áreas. Os assuntos fiscais requeriam unanimidade e, 
portanto, foram três anos e meio em que se trabalhou imenso, mas 
em que praticamente não se ultrapassou a sexta diretiva que era 
ainda a base do IVA. 

Nos assuntos aduaneiros, iam acabar as fronteiras intracomunitá-
rias, o que levava a que todos os meses os representantes dos des-
pachantes dos vários países aparecessem em Bruxelas a perguntar: 
“O que é que vai ser da nossa profissão e dos nossos empregados?”. 

Na minha experiência da Comissão, o segundo sinal negativo, 
e que muito contribuiu para a decisão de deixar Bruxelas, foi um 
concurso de funcionários em que o júri hierarquizou os candidatos 
e quem entrou não foi o primeiro, nem o segundo, foi o terceiro. 
Tive uma longa conversa com o diretor-geral do pessoal, que era 
o Richard Hay, com quem o Dr. Figueiredo Lopes trabalhou, que 
me disse: “Isto é normalíssimo, não se preocupe”. Mas nunca fiquei 
de bem com aquela decisão, que levou a que apenas cumprisse o 
compromisso dos três anos.

Bruxelas era uma cidade agradável. Para uma pessoa do Porto, 
o clima não era extremamente complicado, pois tinha o treino 
da chuva e do nevoeiro. Havia muitas oportunidades culturais, 
uma livraria portuguesa e uma associação, a ADEPS (Association 
pour le Développement de l’Éducation Physique et le Sport), 
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que organizava umas caminhadas que nos permitiam conhecer o 
país profundo. Havia, sobretudo, um excelente ambiente entre os 
portugueses. 

Penso ser objetivo ao afirmar que, naquele tempo, o nosso país 
tinha em Bruxelas uma representação de grande qualidade. Como 
representantes diplomáticos, o embaixador Leonardo Mathias 
na REPER (Representação Permanente de Portugal junto das 
Comunidades); o embaixador Lencastre da Veiga e depois o embai-
xador António Patrício na bilateral; na NATO, estava o  embaixador 
António Vaz Pereira e depois o embaixador José Gregório Faria, 
que eram grandes diplomatas. Eram também grandes diplomatas o 
Fernando Neves, o Cruz de Almeida e a Luísa Bastos de Almeida. 
Na REPER estavam economistas muito distintos, como o  Carlos 
Costa, que é atualmente governador do Banco de  Portugal, a 
 Isabel Mota, o Amaral Tomás, o arquiteto Câncio Martins, o jurista 
 Menezes Ferreira e até um para-quedista especial, Martinho de 
Almeida Cruz, que tinha sido o juiz das FP-25 de Abril e que 
estava na REPER teoricamente disfarçado para fugir a eventuais 
ataques das forças 25 de Abril. No Conselho estava o economista 
 Amílcar Theias e o escritor Amadeu Lopes Sabino. Na Comissão, 
para além dos meus colegas de painel, estava o Pedro de Sampaio 
Nunes, o Braga de Macedo e pessoas que já não estão connosco, 
como o engenheiro Sevinate Pinto e o António Caeiro. Recordo 
ainda o Silva Domingos e a Margarida Cardoso, que estavam no 
Desenvolvimento, e o António Girão e a Maria Lídia Barreiros, 
que estavam no departamento de Estatística. Certamente estou a 
esquecer-me de muitos, mas era um grupo de grande categoria, 
como foi fácil vir a ser demonstrado pelas carreiras que tiveram 
posteriormente. 

Uma das iniciativas para agrupar os portugueses de Bruxelas, 
da qual fui um dos fundadores, foi a criação do Clube Português 
do Benelux, que tinha os seus estatutos aprovados e publicados no 
Moniteur. O que fazia, fundamentalmente, era convidar pessoas para 
palestrarem em jantares. Mantínhamos assim uma ligação com as 
pessoas que vinham de Lisboa a Bruxelas. O Clube tinha numerus 
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clausus, que foi um ingrediente que contribuiu muito para o seu 
sucesso. Propositadamente, não se convidaram todos os portugue-
ses de Bruxelas para o Clube, o que deixou aqueles que foram 
convidados muito felizes e levou os que não foram convidados a 
perguntarem-se por que razão tinham sido excluídos. É um facto 
que os clubes sem numerus clausus normalmente não têm o êxito 
dos que a têm. 

Ao fim de três anos, pedi ao primeiro-ministro para sair. Insistiu 
muito para que continuasse e pediu-me para refletir. Passado pouco 
tempo voltei a afirmar que queria deixar as funções. Tinham sido 
gratificantes para mim porque me tinham permitido ver a inte-
gração do nosso país numa perspetiva diferente, mas não corres-
pondiam de maneira nenhuma àquilo que era o meu modo de 
trabalhar, com o enorme peso burocrático e enviesamentos que 
não me agradavam. Tive o acordo do primeiro-ministro, com dois 
convites. Deixei Bruxelas no dia 30 de setembro de 1989 e no mês 
seguinte era presidente da Caixa Geral de Depósitos. Fui também 
convidado para comissário geral da Europália-Portugal. Esta foi 
uma maneira de continuar ligado àquela cidade e de continuar a 
visitá-la regularmente. Realizar aquele grande festival da cultura 
portuguesa foi para mim, certamente, das tarefas mais compensa-
doras. O maior festival da cultura portuguesa de sempre no estran-
geiro foi a Europália, em 1991, nas vésperas da primeira presidência 
portuguesa das Comunidades, que se iniciava em janeiro de 1992. 

Para terminar, quero fazer um brevíssimo balanço.
Creio que todos estamos de acordo que a nossa adesão foi um 

passo fundamental para a consolidação das nossas instituições demo-
cráticas, que nos permitiu recentrar e dar novo sentido em termos 
identitários depois do fim do Império e de um processo de des-
colonização, que foi o possível, mas que foi altamente traumático, 
e que permitiu também que o nosso posicionamento geoestraté-
gico ficasse clarificado e deixasse de ser um tema de controvérsia. 
Por outro lado, a adesão contribuiu decisivamente também para 
o nosso crescimento económico. Os primeiros anos foram anos 
de convergência com os níveis comunitários com enorme sucesso. 
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A sociedade portuguesa adquiriu novos padrões de consumo, 
houve investimentos públicos muito importantes e modernização 
da indústria, em grande parte graças a um programa comunitário 
negociado em 1988 (o Programa Específico de Desenvolvimento 
da Indústria Portuguesa, PEDIP). Outro aspeto muito positivo foi 
a formação dos quadros do Estado através da iniciativa da criação 
do INA (Instituto Nacional de Administração). Foi uma pena que 
o Instituto tivesse perdido balanço e que não tivesse continuado, 
inclusivamente através de uma graduação universitária, para termos 
uma grande escola de formação dos quadros do Estado. 

Agora relativamente aos aspetos que considero menos bem -
-sucedidos. Em primeiro lugar, não fomos capazes de prever os 
efeitos que a PAC teria no conjunto da sociedade portuguesa. 
É um dos grandes enigmas (ou talvez não seja) a falta de estratégia 
política, porque houve oito anos de negociações e, naquele capí-
tulo, beneficiámos de vários períodos transitórios e de derrogações. 
Ora, a PAC implicaria sempre, como implicou, uma enorme redu-
ção de empregos no sector primário. Gente que não podia passar 
para a indústria porque a população ativa no sector secundário não 
aumentou durante este período. Tivemos, então, uma transferência 
maciça de pessoas dos campos para a periferia das cidades con-
tribuindo para a auréola de construções clandestinas, as barracas, 
à volta dos grandes centros urbanos. Era população que passou 
do sector primário para o sector terciário totalmente imprepa-
rada, fazendo uma enorme pressão em termos de habitação. Gerou 
também uma enorme pressão nas escolas e nos hospitais. Toda a 
gente se recordará que foi preciso construir escolas a correr, as céle-
bres escolas do amianto, pré-fabricados, etc. A outra consequência 
negativa da falta de estratégia na nossa agricultura foi a quebra na 
produção de bens alimentares e, portanto, um aumento da depen-
dência do nosso país na importação de bens alimentares, que só a 
crise de 2007 começou a inverter. Nós, que tínhamos sido capazes 
de resolver o problema do incremento da população com os retor-
nados, não fomos capazes de prever nem de gerir de maneira eficaz 
este enorme deslocar de pessoas do sector primário para as cidades. 
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O segundo aspeto que considero menos bem-sucedido é a for-
mação de capital humano. Portugal dispôs de imensos recursos 
através do Fundo Social para a formação, mas não houve estraté-
gia, nem controlo. Houve ações avulsas e parecia que o que mais 
importava era gastar os fundos do que propriamente criar pessoas 
mais aptas em termos das novas tecnologias e dos novos mercados. 
Penso que foi uma enorme oportunidade perdida com reflexos, 
ainda hoje, na nossa competitividade. 

O terceiro aspeto é o dos recursos que foram disponibilizados 
para as infraestruturas. Foram canalizados sobretudo para as infraes-
truturas rodoviárias, com o lóbi do automóvel e do transporte 
individual certamente feliz com essa opção das autoridades por-
tuguesas. A verdade é que temos hoje das melhores infraestruturas 
rodoviárias, mas isso significou aumento das importações de com-
bustíveis fósseis, poluição, e continuamos a ter uma rede ferroviária, 
segundo as últimas notícias, em que 60% está em risco de causar 
descarrilamentos. Gastou-se também algum dinheiro nas infraes-
truturas ferroviárias, mas muito mal gasto. Nunca houve um plano 
coerente e consistente e hoje estamos cada vez mais numa ilha 
ferroviária e com as infraestruturas em situação de risco. 

Não é possível fazer aqui um balanço aritmético. De qualquer 
maneira, o positivo sobreleva claramente o negativo. 
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António Figueiredo Lopes*

Também eu tive o privilégio de participar nesse movimento 
de deslocação de portugueses para trabalharem nas instituições 
europeias. Numa primeira e muito curta fase, como deputado ao 
Parlamento Europeu e posteriormente como quadro superior da 
Comissão Europeia, lugar a que acedi por via de concurso público, 
o que foi também uma experiência muito interessante para mim. 
O meu depoimento divide-se, por isso, em duas partes: na primeira 
falarei brevemente sobre a minha aventura parlamentar e depois 
alongar-me-ei um pouco mais no testemunho de uma experiência 
profissional extraordinária que vivi na Comissão Europeia.

Fui eleito na lista do PSD e iniciei funções de deputado em 
setembro de 1987, com uma enorme curiosidade sobre o que iria 
encontrar no PE. Integrei, juntamente com os meus colegas do 
PSD, o Grupo dos Democratas e Liberais Europeus que era pre-
sidido por Simone Veil, que foi a primeira mulher a presidir ao 
Parlamento Europeu e deixou o seu nome ligado à cultura e às 
grandes reformas da sociedade em França. Não sei o que a  maioria 

* Deputado ao Parlamento Europeu, entre 1987 e 1988; funcionário da Comis-
são Europeia, entre 1988 e 1991.
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dos meus colegas pensava acerca desta nova experiência nem do 
grau de satisfação que nelas encontrou. Posso, porém, recordar que 
fomos membros de um Parlamento com poderes bem mais redu-
zidos em comparação com o que é hoje a sua competência no 
quadro da codecisão e das competências legislativas reforçadas pelo 
Tratado de Lisboa. 

Agora pode colegislar em pé de igualdade com o Conselho na 
grande maioria dos domínios, decide sobre todo o orçamento e 
não apenas sobre as despesas obrigatórias, como no passado. O que 
significa um salto muito importante relativamente ao que era a 
situação há mais de 30 anos.

Não admira, por isso, que, presentemente, os nossos deputados se 
sintam mais felizes e muito motivados, sobretudo pela amplitude 
dos seus poderes alargados e pela sua capacidade de impulsionar a 
política da União Europeia. Tenho uma certa pena de que isso não 
tivesse acontecido no tempo em que lá estive. 

Acresce que este primeiro grupo de deputados portugueses elei-
tos se apresentou no PE a meio da legislatura; ou seja, fomos com-
pletar um mandato que terminaria daí a dois anos (1989) com 
novas eleições exigidas pela necessidade de Portugal alinhar com os 
restantes Estados-membros o calendário eleitoral para o PE.

Compreende-se, assim, que a adaptação destes novos deputa-
dos oferecesse algumas dificuldades, designadamente, porque toda 
a organização do trabalho parlamentar estava em marcha e mui-
tos dos deputados portugueses já tinham “lugar marcado” desde 
janeiro de 1986, sendo membros do primeiro grupo de deputados 
designados pela Assembleia da República. No meu caso, grande 
parte das áreas que melhor corresponderiam à minha experiência 
e interesse estavam ocupadas. 

Mesmo assim, gostei muito de ser membro efetivo da Comissão 
do Meio Ambiente, de Saúde Pública e da Defesa do Consumidor, 
onde se começava a discutir o problema das calamidades naturais 
que se avizinhavam em consequência das alterações climatéricas e 
da destruição do meio ambiente. Passados pouco mais de 30 anos, 
vemos como afinal aquilo que ali se dizia, muitas vezes  considerado 
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exagerado ou alarmista, com algumas posições de radicalismo dos 
Verdes europeus liderados pelos Verdes alemães, que presidiam 
àquela comissão, acabou por se tornar comprovadamente uma 
ameaçadora realidade nos tempos que correm. 

Fui também membro efetivo da delegação do Parlamento para 
as relações com os países do Magrebe. Aí, sim, tive muito prazer 
em participar em debates na Comissão e no plenário. Foi parti-
cularmente interessante a minha participação num reduzido grupo 
de observadores do PE que, a convite das Nações Unidas, visitou 
os campos de refugiados na Palestina, tendo sido eu o relator dessa 
missão presidida por uma deputada holandesa. Estava então em 
plena atividade a primeira Intifada, uma revolta popular, sobretudo 
protagonizada por jovens, que respondiam com o arremesso de 
pedras à presença dos soldados israelitas. Estivemos em Gaza e na 
Cisjordânia, onde visitámos os campos de refugiados e um hospital 
onde estavam vítimas dessa guerra infindável, para a qual ainda há 
pouco foi convocada uma Terceira Intifada para reagir à instalação 
da Embaixada dos Estados Unidos da América em Jerusalém.

Antes de passar à análise da minha outra experiência em 
 Bruxelas, agora no executivo europeu, gostaria de testemunhar que 
os deputados portugueses meus colegas eram, na sua larga maioria, 
cidadãos muito experientes e muito competentes, que já tinham 
granjeado o seu prestígio no exercício de importantes e relevantes 
funções em Portugal. Não admira, por isso, que tenham sabido 
rapidamente afirmar-se e marcar o seu mandato com intervenções 
notáveis, assumindo responsabilidades institucionais ao mais alto 
nível. Foram relatores de importantes temas que surgiam na agenda 
do PE e souberam, sem dúvida, dar o seu melhor contributo para a 
construção europeia e para o prestígio de Portugal. 

É incontornável lembrar Lucas Pires, que foi o primeiro vice-
-presidente português do PE. Mas não poderíamos deixar de citar 
mais alguns, cujos nomes agora me ocorrem, como Carlos Pimenta, 
com uma forte intervenção na área do ambiente, Medeiros Ferreira, 
um europeísta convicto, ou Maria de Lourdes Pintasilgo, cabeça de 
lista do PS, com reconhecido mérito em intervenções relacionadas 
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com os direitos humanos e o papel das mulheres. Todos souberam 
honrar o nome de Portugal, contribuir ativamente para a constru-
ção europeia e prestigiar o Parlamento Europeu. 

Em relação à minha passagem para a Comissão Europeia (CE), 
vou contar como é que as coisas se passaram. Tinha acabado de 
chegar a Bruxelas em setembro de 1987 para tomar posse do cargo 
de deputado europeu quando, passados poucos dias, recebo uma 
carta de um amigo com uma cópia do Jornal Oficial das  Comunidades 
Europeias de 17 de setembro de 1987 com a publicação de um 
aviso para um concurso geral para um lugar de consultor de nacio-
nalidade portuguesa, cujas funções consistiriam em “realizar análi-
ses e estudos de gestão da política de pessoal, sendo especialmente 
responsável pela aplicação de um sistema de intercâmbio de fun-
cionários europeus junto das administrações nacionais”. Quem me 
alertou para este anúncio sabia duas coisas: que não estava muito 
entusiasmado com a minha ida para o PE e que o lugar agora 
aberto na Comissão Europeia tinha um conteúdo funcional que 
correspondia muito bem ao meu perfil profissional e experiência 
anterior devido às funções e cargos que, até então, eu tinha exer-
cido no nosso país, tanto na função pública como no Governo. 

Logo a seguir ao 25 de Abril, fui diretor-geral da Organização 
Administrativa do Estado, com alguma influência nos primeiros 
passos da reforma administrativa no nosso país; fui cofundador e 
vice-presidente do Instituto Nacional de Administração; depois, há 
quase 40 anos, em setembro de 1978, fui convidado pelo primeiro -
-ministro Nobre da Costa para o acompanhar naquele governo 
de curta duração, tendo aí iniciado uma longa participação em 
diversos governos, a começar pelos governos de iniciativa presi-
dencial como secretário de Estado da Administração Pública, pas-
sando depois por outros governos com responsabilidades nas áreas 
do orçamento, reforma administrativa e defesa nacional. 

O que se me oferecia agora era a possibilidade de sair da área 
política e voltar a uma carreira profissional, no serviço público 
europeu, onde entraria por via de um concurso, ou seja, por mérito 
próprio e sem qualquer dependência político-partidária, o que era 
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um bem precioso para quem sempre defendeu a neutralidade do 
serviço público. Era um desafio aliciante para mim naquela altura. 
No entanto, hesitei bastante e só na véspera do termo do prazo 
para a candidatura resolvi preencher os formulários, juntar os 
documentos e enviar tudo pelo correio. Regressei logo à realidade 
e ao trabalho parlamentar, que fui cumprindo com o necessário 
empenhamento. 

Passados cerca de sete meses, em maio de 1988, recebo um tele-
grama da Comissão a comunicar que tinha sido classificado em 
primeiro lugar nas diversas provas documentais e entrevistas a que 
fui submetido, estando em condições de ser nomeado conselheiro 
A3, escalão 4, junto da Direção Geral Ix (Pessoal). 

A minha saída do PE não foi uma decisão fácil e não faltou 
quem tentasse dissuadir-me mesmo ao mais alto nível, nomeada-
mente o primeiro-ministro Cavaco Silva. Disse-lhe que tinha de 
sair por razões pessoais ligadas à minha carreira profissional, mas 
prometi que estaria sempre disponível para servir o meu país e 
regressar logo que fosse chamado para qualquer missão de serviço 
público desde que a minha participação fosse reconhecidamente 
necessária e útil. Mal imaginava que isso aconteceria tão breve-
mente. Três anos depois, em 1991, tive a honra de responder posi-
tivamente a esse compromisso, quando me telefonaram de Lisboa a 
convidar-me para regressar ao governo, como secretário de Estado 
da Defesa Nacional, no mesmo lugar que tinha ocupado cinco 
anos antes. 

Na Comissão, foram-me confiadas tarefas extremamente inte-
ressantes. Contrariamente àquilo que acontecia com a maioria 
dos meus colegas, iniciei funções isoladamente apenas apoiado 
por uma secretária. Não tinha uma hierarquia a comandar-me 
diretamente nem tinha subordinados a comandar. As funções de 
conselheiro gozam de uma enorme autonomia e, no meu caso, 
como se tratava de uma nova atividade, coube-me em primeiro 
lugar planificar e organizar o posto de trabalho em ligação direta  
com o diretor-geral do Pessoal (DG Ix), Richard Hay, um grande 
profissional de nacionalidade britânica, com um elevado prestígio 
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na  Comissão. Tinha, naturalmente, uma relação especial com o 
 Gabinete do  Comissário responsável por esta área administrativa, o 
português António  Cardoso e Cunha, chefiado pelo Eurico Cabral 
da Fonseca.

As minhas funções estavam ligadas ao “Programa de intercâm-
bio entre as administrações nacionais de funcionários encarregados 
da aplicação das regras de funcionamento do Mercado Interno”. 
A novidade e o desafio agora seria aplicá-lo também no sentido 
da deslocação de funcionários europeus para países que não fos-
sem os da sua origem com o objetivo fundamental de promover o 
desenvolvimento de uma consciência e uma cultura administrativa 
comunitária. 

Até então, o intercâmbio tinha sido fundamentalmente dos 
Estados -membros para a Comissão, com o destacamento de fun-
cionários como peritos ou estagiários. No futuro, pretendia-se que 
este programa fosse integrado na política de desenvolvimento do 
chamado middle management, sendo, por isso, destinado prioritaria-
mente aos funcionários de nível A4 e A5, que era a base de recru-
tamento dos chefes de unidade. Estes funcionários superiores da 
Comissão deveriam deslocar-se para Estados-membros diferentes 
dos da sua naturalidade, por um curto período de tempo, o que 
lhes permitiria aumentar o conhecimento sobre as especificidades 
daquele país e facilitar a sua familiarização com a organização, as 
instituições e a cultura nacional.

Os objetivos do programa articulavam-se de modo muito parti-
cular com a política de modernização, que preconizava a necessi-
dade de aperfeiçoamento da gestão e a motivação dos funcionários 
para a realização e implementação do Objetivo 92, que, como 
sabem, visava a criação de um mercado interno definido pelo Acto 
único Europeu de 1986 como “um espaço sem fronteiras internas 
no qual a livre circulação das mercadorias, das pessoas, dos serviços 
e dos capitais é assegurada”. 

Este projeto implicava uma clara adesão das Direções-Gerais 
da Comissão e das Administrações nacionais às ideias de subsi-
diariedade, de descentralização e de cooperação europeia na área 
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administrativa, o que desde logo exigia um primeiro esforço de 
sensibilização a nível interno e externo. Para auscultar a sua sensi-
bilidade e disponibilidade, visitei grande parte dos diretores-gerais, 
um dos primeiros foi Rui Vilar, na sua nova DG 21, de que acabou 
de nos falar. Participei em reuniões dos chefes de gabinete dos 
comissários e fiz o périplo por todas as capitais, onde tive encontros 
ao mais alto nível. É interessante sublinhar que, nestes contactos, fui 
algumas vezes confrontado com a surpresa dos meus interlocutores 
perante um português encarregado de promover a cooperação e 
as relações entre a Administração europeia e as Administrações dos 
Estados-membros. Se Portugal acabava de chegar, porque é que 
andava um português já nestas tarefas que, à partida, pressupunham 
um conhecimento muito profundo da máquina administrativa da 
Comissão? 

Destes encontros resultou a constituição de uma rede de pontos 
de contactos normalmente centrados nas escolas e institutos de 
Administração Pública, como o Civil Service College em  Londres, 
a Escuela Nacional d’Administración Pública em Espanha, a Scuolla 
della Pubblica Administrazione em Roma ou o Instituto Nacional 
de Administração em Portugal, que viriam a encarregar-se de orga-
nizar localmente os estágios dos funcionários da Comissão. 

O desenvolvimento deste processo exigia um grande esforço de 
dinamização e era discutido normalmente nas reuniões dos minis-
tros da Função Pública, que nós também lançámos. Anterior-
mente faziam-se apenas as reuniões dos diretores-gerais da Função 
Pública, mas, a partir dessa altura, entendeu-se que devíamos 
começar a fazer reuniões informais com os ministros responsáveis 
pela Função Pública. Nessas reuniões, eu participava juntamente 
com o diretor-geral do Pessoal, ao lado do comissário encarregado 
desta área, na altura o comissário português António Cardoso e 
Cunha, como já referi. 

Dentro deste processo, a Comissão começou a reconhecer que 
havia uma dinâmica que era preciso fortalecer e consolidar. Assim, 
em meados de 1989 (portanto, um ano mais tarde), os comissá-
rios Bangemann e Cardoso e Cunha fizeram uma comunicação à 
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Comissão em que reconheceram o mérito deste trabalho e decidi-
ram que este processo devia ser dividido em dois grupos; por um 
lado, todo o movimento entre as Administrações nacionais e, por 
outro lado, o movimento da Comissão com os Estados-membros. 
Estas posições eram claramente apoiadas pelos ministros da Fun-
ção Pública dos Estados-membros especialmente interessados em 
aproveitar estes programas de intercâmbio de funcionários, promo-
vidos e pagos pela Comissão, em benefício dos seus programas de 
modernização administrativa.

Para o primeiro movimento, que era mais complexo, implicava 
uma diversidade de Administrações e dispunha de uma dotação orça-
mental específica, os comissários propunham que fosse escolhida uma 
instituição exterior para se encarregar da sua gestão, enquanto para o 
segundo, os estágios de funcionários europeus nos Estados-membros, 
continuaria a ser a Comissão a geri-lo diretamente. Foi assim decidido 
que o Instituto Europeu de Administração Pública de  Maastricht seria, 
por contrato com a Comissão, encarregado de gerir esta primeira parte 
do projeto, para o que eram necessários alguns ajustamentos na sua 
estrutura superior. Os órgãos sociais do Instituto de Maastricht foram 
alterados para dar lugar a dois representantes da CE. No  Conselho de 
Administração foi aumentado um lugar de vice-presidente, que viria 
a ser ocupado pelo secretário -geral da Comissão, David Williamson, 
que era também um dos meus principais interlocutores; no Conselho 
Científico foi igualmente acrescentado um lugar de vice-presidente, 
para o qual eu próprio fui designado, em representação da Comissão, 
tendo como principal incumbência participar no delineamento dos 
programas e o controlo das ações que iriam ser levadas a cabo no 
âmbito do contrato com a Comissão.

Como já tive ocasião de sublinhar, todos estes esforços de moder-
nização das Administrações públicas nacionais, assim como as preo-
cupações da Comissão com o reforço da cooperação e da coerência 
administrativa entre a Comissão e os Estados-membros se processam 
no contexto da realização do grande mercado interno que era, como 
sabem, o grande objetivo do presidente Jacques Delors no início do 
seu mandato.
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É sabido que a dificuldade de assimilação das normas europeias 
pela cultura e pelas estruturas administrativas de cada país estava na 
origem de uma das maiores dificuldades do processo de realização 
do mercado interno e do correspondente programa legislativo, que 
eram os atrasos nas transposições das diretivas comunitárias para a 
ordem jurídica nacional. Era aí que estava a maior das dificuldades 
encontradas para a realização do mercado interno. Fizemos, na 
altura, um levantamento de todo o processo e constataram-se muitos 
atrasos em quase todos os Estados-membros. Portugal até nem estava 
muito mal posicionado, mas havia países com enormes atrasos, como 
a Itália, apesar de raramente votar contra no Conselho. 

Este sentido e alcance do meu trabalho em prol deste grande 
objetivo da construção europeia e o esforço de dinamização a nível 
interno e a nível externo que me era exigido davam força e moti-
vação para um grande empenhamento e também um enorme pra-
zer profissional e intelectual em trabalhar nesta área. A construção 
europeia exigiu sempre uma preparação muito grande dos diversos 
serviços públicos europeus e nacionais e os funcionários públi-
cos dos Estados-membros tiveram de aprender muito.  Tiveram de 
aprender a participar na conceção e na formulação das normas 
comunitárias, a assumir responsabilidades pela execução de normas 
cuja iniciativa não lhes tinha passado pela mão e tiveram de conhe-
cer melhor a Comissão Europeia e toda a sua complexa máquina 
burocrática e conhecer também os outros Estados -membros que, 
no fundo, eram parceiros obrigatórios em todo este processo de 
construção do mercado comum. 

Foi neste contexto que um funcionário português esteve 
envolvido e que terá granjeado alguma reputação no exercí-
cio das funções que lhe foram confiadas. Depois de uma inter-
rupção de quase cinco anos, por razões do exercício de funções 
políticas em   Portugal, decidi pesquisar a possibilidade de voltar 
a  Bruxelas em 1996. O  facto de ocupar um lugar de nomeação 
vitalícia conferia -me o direito de regresso depois de uma ausên-
cia prolongada devidamente justificada, nos termos do estatuto do 
funcionalismo europeu.
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Encontrei na Comissão os meus contactos intactos e muito 
recetivos, especialmente o secretário-geral da Comissão, David 
Williamson, tendo-me sido proposto um lugar na Cellule de prospec-
tive, que agora tem outro nome. Era uma estrutura criada pelo pre-
sidente Jacques Delors constituída por quadros seniores altamente 
qualificados, para apoio direto da presidência. Mas não cheguei a 
tomar conta desse lugar, porque, pouco tempo depois, o próprio 
presidente Jacques Delors, já ausente de Bruxelas, me mandava 
convocar para uma reunião. Passei pelo famoso bureau de passage, 
onde ele me recebeu com um convite inesquecível e irrecusável 
para o acompanhar em Paris na constituição da Notre Europe, 
presentemente Instituto Jacques Delors. 

A criação deste think tank em Paris foi uma opção de Jacques 
Delors, autorizado pelo Conselho a colocar na constituição desta 
estrutura privada de natureza associativa parte dos fundos a que 
tinha direito depois de cessar as funções de Presidente da  Comissão, 
além da garantia do destacamento de dois altos funcionários da 
Comissão por si escolhidos. Ele escolheu Christine Verger, que era 
sua antiga chefe de gabinete, e Figueiredo Lopes, o português – e 
não foi o único – que um dia trocou as andanças parlamentares 
entre Bruxelas e Estrasburgo por funções executivas na Comissão. 
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Eurico Cabral da Fonseca*

Não posso deixar de fazer um parêntese em relação à inter-
venção de Rui Vilar, porque raramente estou de acordo com um 
enquadramento deste tipo feito por alguém que não seja funcioná-
rio, que seja político. Neste caso, e salvo num ponto, estou 100% de 
acordo. Como ele foi um belíssimo político e até foi magramente 
funcionário da administração, é um caso de hibridismo espantoso. 
Estava a ouvi-lo e estava espantado. 

Mas, na minha qualidade de funcionário, que foi o que fiz toda 
a vida – à exceção de missões específicas, como no caso das tele-
comunicações, que foi praticamente uma ação como funcionário 
público, em que, embora criando empresas e entidades do foro 
empresarial, a missão e o modo de trabalhar foi como funcioná-
rio –, vou transmitir a visão de um funcionário de Bruxelas, que 
começa muito antes da adesão. 

A administração portuguesa foi fundamental no processo de 
negociação e os portugueses de Bruxelas começaram no tempo da 
negociação. A administração portuguesa passou duas fases interes-
santíssimas: a fase da inocência e a fase da tomada de consciência. 

* Chefe de Gabinete do Comissário António Cardoso e Cunha, entre 1986 e 1992.
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Na fase da inocência, Portugal era um país isolado. Tinha uma 
belíssima máquina bilateral no Ministério dos Negócios Estran-
geiros, mas tinha uma fraquíssima máquina multilateral em todos 
os ministérios, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Existia apenas um pequeno núcleo que foi fundamental para todo 
o processo, o núcleo do embaixador Guerra, que tinha assegurado 
a nossa adesão à EFTA, mais dentro do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros.

Assim, o pouco que se sabia em Portugal, de como atacar pro-
blemas do tipo daqueles que se nos colocaram com o processo de 
adesão, residia naquele núcleo. Com um espírito de serviço público 
notável, esses funcionários transmitiram tudo o que sabiam para 
bem do nosso país. 

Fui colocado como diretor-geral do Secretariado para a Inte-
gração Europeia. Como meu superior foi nomeado um indivíduo 
notável, a quem muito devemos, que foi António Martha, presi-
dente da Comissão para a Integração Europeia. Como chefe da 
Missão junto às Comunidades foi colocado outro indivíduo exce-
cional, que teve uma carreira política, mas que, à data, não era 
político mas sim um belíssimo técnico. Nenhuma destas três almas 
tinha experiência multilateral. De repente, recebem a encomenda 
de fazer andar para a frente um processo político fundamental, ape-
nas com um grande motor político a fazê-lo, que foi Mário Soares. 

Homenagem lhe seja prestada, foi Mário Soares que conseguiu 
que esse processo encontrasse o norte político e nos desse a indis-
pensável orientação estratégica. Éramos então um país comple-
tamente perdido nos anos 80, não sabíamos como nos orientar 
no futuro e este processo de adesão à Comunidade Económica 
Europeia (atual União Europeia) deu-nos um norte e um sentido 
nacional. Bom ou mau, reencontrámos o caminho quando não 
tínhamos caminho nenhum. 

Quando estas almas receberam esta encomenda, tiveram a reação 
da inocência: “Isto vai correr muito bem, isto é muito bom, é o 
nosso futuro, tem de correr bem, vai correr bem”. É uma reação 
tipicamente portuguesa. Esta fase leva-nos a contactar com o pouco 
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que tínhamos na Administração da fase multilateral, dando-nos os 
primeiros avisos dos grandes problemas que a inocência tinha de 
gerir e de que nós não víamos ainda nem a pálida imagem. 

O pouco de que dispúnhamos na Administração começou por 
nos explicar que as coisas não eram fáceis, que eram mesmo muito 
complicadas, que o modo de agir era diferente da tradicional ação 
bilateral e que a solução organizativa dada ao aparelho de Estado, 
colocando a cabeça no Ministério das Finanças, era errada. Nem 
sequer podíamos aproveitar o que ainda teria trespassado para a 
nossa máquina bilateral (os nossos embaixadores) da escola multi-
lateral. Mas havia que trabalhar com o que tínhamos, e rápido.

Nessa altura, o Ministério das Finanças era uma máquina pura-
mente nacional. Só era capaz de atuar bilateralmente e quase não 
tinha capacidade multilateral. À exceção de algumas áreas – como 
a parte aduaneira, que, pela força das circunstâncias, tinha de falar 
com outros países, e um pouco a área financeira, onde, pela força 
das circunstâncias, também tinham de o fazer – o resto era pura-
mente nacional e bilateral. 

Quando, num ano e pouco depois, se ultrapassou a fase da ino-
cência, passou-se à fase da tomada de consciência. De repente, 
vimos que havia problemas enormes, entre os quais se evidencia-
vam dois principais: que fazer com a nossa agricultura? Como ade-
rir com os recursos humanos de que dispomos?

Começámos, depois, a ver três, quatro, 10, 20, 30… grandes pro-
blemas, provavelmente de tal modo graves que não os consegui-
ríamos resolver no curto espaço de tempo dos três anos que, em 
princípio, tínhamos pela frente. Mas “ao menino e ao borracho 
põe Deus a mão por baixo”. Assim, Deus Nosso Senhor, em vez 
de três, enviou-nos oito anos. Tivemos, por isso, muito tempo para 
avaliar e procurar soluções específicas.

Infelizmente, esse tempo não foi bem aproveitado para ir resol-
vendo alguns dos problemas já identificados e com soluções alter-
nativas concebidas, essencialmente porque havia então uma grande 
instabilidade política que chegava mesmo a colocar em causa 
a  própria adesão. Há pessoas curiosíssimas que hoje defendem a 
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 adesão com unhas e dentes, mas que eram então frontalmente con-
tra! Hoje, têm “a lata” de dizer que sempre acharam uma solu-
ção magnífica! Tenho disto conhecimento pessoal e bilateralmente 
 disse-lhes, em devido tempo. 

Não aproveitámos pois os oito anos de que dispusemos para 
começar a tentar resolver os problemas que este núcleo técnico 
estava insistentemente a colocar: como dar a volta ao problema da 
agricultura? Que fazer aos milhares de indivíduos portugueses que 
iriam perder o seu emprego no sector primário? Era impensável 
desenvolver o secundário de tal modo que pudesse absorver aquela 
quantidade de mão-de-obra. Não era possível. Começaram então 
a nascer os bairros de lata nas grandes cidades, onde afluíram todos 
os excedentes do sector primário. Tenho muitos documentos, de 
quatro ou cinco anos antes da adesão, a avisar o governo acerca do 
problema grave que em Portugal iria ser a emigração “à Terceiro 
Mundo” dos campos para as cidades, com constituição de bairros 
da lata e de zonas de grande miséria. 

Por outro lado, não tínhamos qualidade de recursos humanos. 
A adesão estava parada e era fundamental começar, desde logo 
ganhando tempo, a preparar o melhor possível os nossos recursos 
para aquilo que nos esperava. Os recursos não tinham qualidade, 
não eram adequados. 

Em 1984, as negociações de adesão pararam e ninguém acredi-
tava já na nossa entrada na CEE, a curto prazo. Havia umas escassas 
centenas de indivíduos à volta da Comissão de Integração  Europeia, 
do Secretariado para a Integração Europeia e da Missão junto às 
Comunidades em Bruxelas que persistiam, embora vendo que nos 
encontrávamos sem uma saída estratégica para o prosseguimento 
das negociações. No meio político rareavam os que persistiam na 
defesa do projeto. Mas um político acreditou sempre até ao fim: 
Mário Soares.

Este homem tinha o dom de sentir o que era politicamente factí-
vel e quando e como agir em conformidade. Era espantoso. Assim, 
num dia de 1985 apercebeu-se que havia ali uma fresta minúscula 
e parte com Ernâni Lopes e com António Martha (eu fiquei cá), 
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passa pela presidência italiana, e pelo presidente Delors. E Mário 
Soares sentiu que, com a chegada de Delors, com as informações 
que nós lhe prestávamos e com o feeling dele para a situação par-
ticular da política italiana, havia uma janela de oportunidade para 
dar um impulso ao processo. Entendemo-nos com os espanhóis, 
que, embora não tanto como nós, porque tinham tempo, também 
estavam preocupados, e, de repente, o processo avançou e assinámos 
o Tratado.

Os portugueses que estavam em Bruxelas continuaram. Muitos 
estavam na missão, depois REPER, e ficaram lá. Eu não esperava 
voltar a Bruxelas, pois não conhecia o novo Comissário, Cardoso 
e Cunha. Estava muito sossegadinho a ver qual seria a próxima 
missão interessante na Administração Pública – depois de ter tido 
aquela espantosa seria difícil encontrar outra tão aliciante – quando 
sou convidado para chefe de gabinete do Comissário. 

Uma das coisas fundamentais que existem entre um diretor -
-geral e um ministro é que se têm de entender, caso contrário o 
diretor-geral tem de ir procurar outro ministro ou então vai para 
a rua. Mas, se ele for bom, rapidamente deita aquele ministro fora 
e vai buscar outro porque sabe que faz muita falta. E, portanto, 
fui explicar a Cardoso e Cunha que eu gostava muito dele, mas 
que não o conhecia de sítio nenhum e, por isso, em princípio, 
não devia ser seu chefe de gabinete. Depois, expliquei-lhe o que 
era um chefe de gabinete de um comissário europeu, que era um 
lugar muito pouco conhecido, que é um lugar que fica um pouco 
na penumbra, mas, ao fim e ao cabo, é na reunião de chefes de 
gabinete que se tomam 75% das decisões. Os restantes assuntos vão 
à reunião de comissários às quartas-feiras, mas é às segundas-feiras 
que quase tudo se resolve. Fui-lhe explicar isto tudo. Fui-lhe dizer 
que ele tinha de perceber que tinha de depositar uma grande con-
fiança em mim, porque eu não iria ter tempo de ver as coisas com 
ele. Os papéis para a reunião de chefes de gabinete de segunda-
-feira chegavam na sexta-feira! Ele teria de confiar muito em mim  
dado que embora pudesse entrar em contacto quando sentisse que 
a opinião dele era fundamental, muitas vezes teria de decidir sem 
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nada lhe perguntar. Ele disse-me então: “Pois, mas quem me disse 
para o convidar foi o senhor primeiro-ministro, por quem tenho 
muita consideração”. Ainda fiquei mais atrapalhado, porque, por 
razões diversas, não via que o Professor Cavaco Silva tivesse então 
especial estima por este modesto funcionário! Mas enfim, o con-
vite era aliciante. 

Cardoso e Cunha era um prático, mais prático que eu. Era um indi-
víduo espantoso, e o seu sentido prático da vida uma coisa incrível.

Assim aceitei o convite e voltei de novo a Bruxelas.
Para mim, foi uma transição pacífica. Eu já sabia o “buraco” que 

era a Comissão e como começava já a cair aos bocados. Como 
era uma máquina infernal fechada – uma máquina de carreira 
fechada –, marcada pelos vários Estados-membros, concertando-se 
informalmente as posições que depois se resolviam formalmente, 
como por exemplo escolher um terceiro classificado ao invés do 
primeiro. Era assim que funcionava a Comissão. Portanto, não foi 
surpresa nenhuma. Para mim, o problema era antes como íamos 
sobreviver no difícil problema da seleção dos quadros dirigentes 
dentro das quotas que dispúnhamos, dada a diferença enorme de 
ordenados que havia entre a Comissão e Portugal e do peso que 
iria ter o poder político nacional nesta matéria.

Como eu conhecia muito bem o meu país, sabia que a carga 
partidária e o equilíbrio de partidos poderiam prejudicar forte-
mente a escolha dos futuros colaboradores de topo da Comissão.

O primeiro receio que tive foi poder ver-me coagido a colocar 
um diretor-geral “marreta”, determinado apenas pelos equilíbrios 
político-partidários da altura e certamente não pela sua compe-
tência. Seria uma desgraça, porque tínhamos direito a ter apenas 
um diretor-geral. Até nisto a sorte esteve do nosso lado! Rui Vilar 
foi uma aquisição magnífica, direi mesmo mal-empregado para 
diretor -geral da Comissão. Chegou e, infelizmente, passados três 
anos, veio-se embora.

Todos os indivíduos que apareceram por via do primeiro -ministro 
(porque a indicação àquele nível era do primeiro -ministro) tiveram 
grande qualidade e não foram necessariamente escolhas partidárias 
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ou de equilíbrio de partidos. Embora, como é normal, traduzissem 
um certo equilíbrio, havia o cuidado de esse equilíbrio ter esco-
lhido indivíduos de grande qualidade. Foi o caso, por exemplo, de 
Armando Sevinate Pinto, que foi, totalmente consciente do insolú-
vel problema agrícola, colocado como diretor do FEOGA (Fundo 
Europeu de Orientação e Garantia Agrícola).

Mais uma vez tiro o chapéu ao então primeiro-ministro, uma 
vez que Cavaco Silva nunca nos coagiu na escolha final de um 
novo colaborador a colocar na Comissão. Só uma única vez indi-
cou expressamente uma pessoa e pediu desculpa! Era tão incom-
petente que a única saída possível era colocá-lo fora do país, por 
exemplo em Bruxelas. Cavaco Silva pediu o favor de se efetuar este 
recrutamento. Inventei, então, um sítio muito longínquo, bastante 
longe de Bruxelas, onde o senhor foi colocado. Cavaco Silva foi de 
novo uma surpresa!

Em jeito de balanço de todas as coisas que não fomos capazes de 
realizar, duas são gravíssimas e só bem mais tarde vieram a encontrar 
solução, tornada ainda mais complexa com a meia moeda única, o 
Euro, grande complicador de todos os problemas. Mas os problemas 
derivados destas duas grandes questões difíceis persistem, embora 
muito atenuados: a nossa vida agrícola e o seu peso no nosso Inte-
rior e o problema da qualidade dos nossos recursos humanos, não 
obstante todos os programas específicos que foram criados como 
por exemplo os programas específicos para a agricultura e para a 
indústria – o PEDAP (Programa Específico de  Desenvolvimento 
da Agricultura em Portugal) e o PEDIP ( Programa Específico de 
Desenvolvimento da Indústria em Portugal).

Todavia, com a minha experiência, tenho de fazer um balanço 
global muito positivo da nossa integração na União Europeia, res-
salvados os riscos que a mesma comporta no plano estratégico. 
Claro que podemos soçobrar, mas a persistência do sucesso desta 
opção tem muito a ver com nós próprios, talvez mais do que com 
alguns dos restantes membros da União. E o mundo não acaba na 
União! Em todo o caso, para os meus filhos, e sobretudo para os 
meus netos, já não estou mesmo nada descansado.
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A segunda década – O grande salto 
em frente

Pedro de Sampaio Nunes*

A segunda década da participação de Portugal nas Comuni-
dades Europeias caracterizou-se pela transformação das Comu-
nidades  Europeias numa união política inacabada, mas com real 
impacto na vida dos cidadãos comuns. Portugal, com apenas uma 
década de integração, passou a pertencer ao pelotão da frente dos 
Estados-membros que pretendiam um processo de integração cada 
vez mais aprofundado.

O mundo tinha mudado de forma dramática. Do confronto 
ideológico, político e militar entre um mundo livre assente no 
primado da liberdade individual, da democracia parlamentar, da 
livre iniciativa e da propriedade privada, contra um outro mundo 
assente numa conceção marxista da economia e da sociedade, fun-
cionando numa economia planificada e na liderança política de 

* Subdiretor-geral do Secretariado da Integração Europeia de 1983 a 1986; chefe 
de gabinete adjunto do Comissário Cardoso e Cunha de 1986 a 1992; diretor das 
Tecnologias de Energia da Comissão Europeia de 1992 a 2000; diretor das Ener-
gias Convencionais da Comissão Europeia de 2000 a 2004; secretário de Estado da 
Ciência e Inovação de 2004 a 2005; diretor-executivo do Secretariado EUREKA 
de 2013 a 2017; vice-presidente da Comissão Europeia da Sociedade de Geografia 
de Lisboa.
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um partido único, o primeiro venceu de forma avassaladora com as 
“revoluções de veludo” ocorridas nos antigos estados do Império 
Soviético nos cinco anos anteriores a esta década.

O desaparecimento do anterior inimigo que dava uma razão de 
ser palpável e sentida pela opinião pública ocidental como motor 
do processo da construção europeia deu lugar a um vazio de moti-
vação que só muito mais tarde viria a ser preenchido com a emer-
gência da China como nova grande potência em competição com 
os Estados Unidos da América, reforçados no seu papel de maior 
potência mundial.

É neste pano de fundo que a União Europeia, nascida em 
Maastricht da evolução dos Tratados fundadores de Paris e de Roma, 
e consolidada pelo Tratado de Amesterdão, vê surgir as realizações 
que corporizam uma identidade europeia, nomeadamente a criação 
do euro, a moeda única à qual Portugal pertenceu desde logo 
como país fundador. Sobre este processo e as suas implicações, o 
Dr. Carlos Costa, ator e protagonista privilegiado desde sempre 
neste processo, desde a liderança da equipe económica da REPER 
em Bruxelas até às atuais funções de Governador do Banco de 
Portugal, descreve-nos como tudo aconteceu e qual o estado deste 
processo até hoje na sua conferência: “A construção da União 
Económica e Monetária - A introdução do Euro”. 

Recordando a “fita do tempo”, como hoje se passou a dizer, a 
União Europeia acolhe em 1995 três novos Estados-membros: a 
áustria, a Finlândia e a Suécia, que trouxeram a cultura nórdica de 
escrutínio e controlo apertado do funcionamento das instituições, 
e uma mudança cultural de domínio do francês (e da cultura insti-
tucional francesa) no funcionamento das instituições para o inglês 
(e para a cultura institucional anglo-saxónica). 

Entra em vigor o Acordo de Schengen entre a Bélgica, a França, a 
Alemanha, o Luxemburgo, os Países Baixos, Portugal e Espanha em 
26 de março de 1995. Se o euro representou o passo mais visível e 
marcante da União na esfera económica e financeira, foi a liberdade 
total de circulação de pessoas com a abolição física de fronteiras que 
mostrou aos cidadãos europeus a realidade da existência da União.
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A 27 de março a Comissão adota decisões relativas às medidas de 
emergência em matéria de proteção contra a encefalopatia espon-
giforme bovina (a doença das “vacas loucas”) e impõe a proibição 
de exportação, à escala mundial, de todos os produtos de origem 
bovina provenientes do Reino Unido. Esta decisão necessária, mas 
com um profundo impacto na economia agrária do Reino Unido, 
vem ajudar a colocar este Estado-membro, sempre reticente a 
grandes partilhas de soberania, num estado de animosidade latente 
contra a construção europeia. 

A 29 de março a Conferência Intergovernamental com vista à 
revisão do Tratado da União Europeia tem início em Turim. 

Nos dias 16 e 17 de setembro de 96, na sequência da Cimeira 
Solar Mundial de Harare, no Zimbabwe, em que participei em 
representação da União Europeia, é lançado um programa solar 
mundial para 1996-2005, que viria a culminar na consagração da 
energia solar como a fonte de energia mais competitiva e mobili-
zadora de investimento, 20 anos depois. 

A 8 de outubro o Tribunal de Justiça determina que a omissão 
de qualquer medida de transposição de uma diretiva no prazo esta-
belecido para o efeito constitui uma violação do direito comuni-
tário pelo Estado-membro em causa e cria, a favor dos particulares 
lesados, um direito a reparação (Processo Dillenkofer). 

Já antes, em março de 1996, o Tribunal de Justiça determinou 
que os Estados-membros estão obrigados a reparar os prejuízos 
causados aos particulares em virtude de violações de direito comu-
nitário que lhes sejam imputáveis (Processos Brasserie du pêcheur 
e Factortame).

Sobre a tremenda influência das decisões do Tribunal de Justiça 
no processo da construção europeia, o nosso primeiro advogado-
-geral, primeiro Presidente do Tribunal de 1.ª Instância e futuro 
juiz do Tribunal de Justiça, Doutor José Luís da Cruz Vilaça, faz 
uma conferência que de forma didática e clara explicou qual o 
papel desta instituição fundamental no concerto institucional da 
construção europeia: “Portugal na justiça europeia: trinta anos de 
jurisprudência ao serviço da construção europeia”.
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A 19 de dezembro a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia aderem 
ao Acordo de Schengen.

A 2 de outubro de 97 os ministros dos Negócios Estrangeiros 
dos quinze Estados-membros da União Europeia assinam o Tratado 
de Amesterdão. Enquanto que, inicialmente, a construção europeia 
se desenvolveu em torno de objetivos económicos, agora a prio-
ridade são os direitos dos cidadãos e as responsabilidades políticas 
da União, tanto no plano interno como em relação ao resto do 
mundo.

Em dezembro de 97 realiza-se em Quioto, no Japão, a confe-
rência internacional sobre alterações climáticas, na qual os países 
industrializados assumem o compromisso de reduzir as suas emis-
sões de gases com efeito de estufa, e que iria ser uma marca deter-
minante na política energética das décadas vindouras, e onde a 
incipiente União Europeia adotou uma posição clara de liderança. 
Em consequência, em 29 de março de 1998 é assinado em Nova 
Iorque o protocolo de Quioto sobre as alterações climáticas. 

A 30 de março assina-se o Acordo de Paz na Irlanda do Norte.
A 1 de janeiro de 1999 dá-se o lançamento oficial do euro, com 

a Alemanha, a áustria, a Bélgica, a Espanha, a Finlândia, a França, a 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, os Países Baixos e Portugal a adotar o 
euro como moeda oficial.

A 15 de março dá-se a demissão da Comissão Europeia presidida 
por Jacques Santer, na sequência do relatório de peritos indepen-
dentes sobre as acusações relativas a fraude, má gestão e nepotismo, 
ocorridos na esfera de responsabilidade da comissária de naciona-
lidade francesa e ex-primeira-ministra de França Édith Cresson.

A 1 de maio entra em vigor o Tratado de Amesterdão e a 18 de 
junho, em resposta aos factos que conduziram à queda da comissão 
Santer, é criado o Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).

De 30 de novembro a 3 de dezembro realiza-se em Seattle, nos 
EUA, a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Esta reunião, que tinha por objetivo lançar um novo ciclo de nego-
ciações comerciais, termina sem que os participantes cheguem 
a um acordo. Esse desacordo lançará as sementes de um novo 
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 protecionismo, que será em parte responsável pelas crises econó-
micas da década seguinte. 

Oito anos depois da primeira presidência portuguesa, a 1 de 
janeiro de 2000, Portugal assume de novo a presidência do  Conselho 
da União Europeia. 

Nesse intervalo, a modernização do país em termos de infraes-
truturas é avassaladora, e os fundos estruturais fluem em grande 
abundância para o Estado-membro mais ocidental da União 
 Europeia. A análise desse fluxo de recursos e a sua utilização é 
feita pelo engenheiro João Cravinho, ministro responsável pela 
sua execução nesta década, e que é apresentada na Conferência: 
“A visão estratégica para vencer o século xxI e a afetação dos 
fundos comunitários”.

Em 23 e 24 de março o Conselho Europeu de Lisboa aprova o 
que se passou a chamar a Estratégia de Lisboa, que fixou o objetivo 
estratégico de converter a economia da União Europeia “na eco-
nomia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, 
antes de 2010, capaz de um crescimento económico duradouro 
acompanhado por uma melhoria quantitativa e qualitativa do 
emprego e uma maior coesão social”. 

Em junho o Conselho Europeu reúne-se em Santa Maria da 
Feira. São adotadas as Orientações Gerais das Políticas  Económicas 
dos Estados-membros e da Comunidade para o ano 2000 e uma 
Estratégia Comum para a Região Mediterrânica. É aprovada 
também, eventualmente de forma demasiadamente voluntarista, 
a entrada da Grécia na zona euro. 

Esta segunda presidência portuguesa do Conselho é encerrada 
com grande prestígio para a diplomacia e Administração Pública 
nacionais, confirmando o excelente desempenho já demonstrado 
durante a primeira presidência em 1992, o que contribuiu segu-
ramente para viabilizar um pouco mais tarde que um português 
pudesse vir a ocupar o cargo de Presidente da Comissão  Europeia, 
e mais recentemente outro vir a ser eleito secretário-geral das 
Nações Unidas. Sobre as vicissitudes desta presidência fala-nos 
o embaixador Francisco Seixas da Costa, à época secretário de 
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Estado dos Assuntos Europeus: “A segunda presidência portuguesa 
– a Agenda de Lisboa”.

Neste processo tem particular protagonismo a Professora 
 Doutora Maria João Rodrigues, que num painel de balanço da 
década, que partilhou com o Dr. José Ribeiro e Castro e comigo 
próprio, descreve e avalia como se desenvolveu esse processo: 
“O balanço da segunda década: consolidação de um projeto ou a 
crise da esperança?”

A 8 de setembro de 2000 realiza-se em Nova Iorque a Confe-
rência do Milénio das Nações Unidas, onde são fixados os seguin-
tes objetivos, a alcançar até 2015: 1) erradicar a pobreza extrema 
e a fome; 2) alcançar o ensino primário universal; 3) promover a 
igualdade de género; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melho-
rar a saúde materna; 6) combater o HIV/SIDA, a malária e outras 
doenças; 7) garantir a sustentabilidade ambiental; e 8) desenvolver 
uma parceria global para o desenvolvimento. Se nem todos estes 
objetivos foram atingidos, verificou-se sem dúvida um enorme 
progresso em todos estes domínios. A União Europeia adere com 
entusiasmo a esta agenda reformadora e legislará para materializar 
o seu cumprimento.

A 28 de setembro realiza-se na Dinamarca um referendo sobre o 
euro, em que a maioria rejeitou a adesão à moeda única europeia. 
A 29 de Novembro a Comissão adota um Livro Verde relativo à 
segurança de aprovisionamento energético da União.

A 1 fevereiro de 2003 entra em vigor o Tratado de Nice. É o 
culminar da Conferência Intergovernamental, realizada em fevereiro 
de 2000, cujo objetivo era a adaptação do funcionamento das 
instituições europeias antes da chegada de novos Estados-membros.

O Tratado de Nice abriu a via para a reforma institucional 
necessária ao alargamento da União Europeia aos países candidatos 
do Leste e do Sul da Europa. Algumas das suas disposições foram 
adaptadas pelo Tratado de Adesão, assinado em Atenas em abril de 
2003, que entrou em vigor em 1 de maio de 2004, dia do alarga-
mento. As principais alterações introduzidas pelo Tratado de Nice 
incidem sobre a limitação da dimensão e composição da Comissão 
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Europeia, a extensão da votação por maioria qualificada, uma nova 
ponderação dos votos no Conselho Europeu e a flexibilização do 
dispositivo de cooperação reforçada.

A “Declaração respeitante ao futuro da União”, anexa ao  Tratado, 
fixa as iniciativas apropriadas para dar seguimento às reformas insti-
tucionais e para que o Tratado de Nice constitua apenas uma etapa 
desse processo. A Constituição Europeia seria o culminar deste 
processo de reforma da União. Uma vez a Constituição em vigor, 
o Tratado de Nice seria revogado e substituído pelo Tratado que 
estabeleceria uma Constituição para a Europa. No entanto, a repro-
vação por referendo em dois Países – França e Holanda – levou ao 
abandono do Tratado Constitucional.

Um arremedo de solução intercalar passou pela negociação de 
um novo tratado, o Tratado de Lisboa, que abandonou a ideia ini-
cial de reforma e junção num único tratado de todos os anterio-
res e focou a sua atenção na reforma das instituições, visando dar 
novas competências, criar novas instituições e reformular formas e 
procedimentos de decisão ao nível dos vários órgãos institucionais. 
A 14 de setembro de 2003 realiza-se na Suécia um referendo sobre 
o euro. A maioria rejeitou a adesão à moeda única europeia. 

Realiza-se em Cancún, no México, a 5.ª conferência ministerial 
da Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta reunião, que 
tinha por objetivo negociar um conjunto de propostas relativas ao 
investimento, à concorrência, à transparência nos contratos públi-
cos e à facilitação do comércio, foi encerrada sem que os partici-
pantes cheguem a um acordo, reforçando a tendência protecionista 
já verificada em Seattle quatro anos antes.

Após uma década de enormes avanços na liberalização do 
comércio mundial e, em paralelo, no aprofundamento da constru-
ção europeia, o pêndulo começava a oscilar em sentido contrário…

A 1 de maio de 2004 entra em vigor o Tratado de Adesão do 
maior alargamento de sempre da União Europeia em termos de 
alcance e diversidade: Chipre, Estónia, Letónia, Lituânia, Malta, 
Polónia, República Checa, República Eslovaca, Eslovénia e  Hungria 
– representando, no seu conjunto, mais de 100 milhões de cidadãos, 
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passam a fazer parte da União Europeia. Dos cerca de 200 milhões 
de cidadãos que compunham a Comunidade  Económica Europeia 
inicial, a União Europeia, muito mais forte, integrada e alargada, 
passou a quase 500 milhões em cerca de 50 anos!

A 29 de junho de 2004 reúne-se o Conselho Europeu em 
 Bruxelas. José Manuel Durão Barroso é designado como  Presidente 
indigitado da Comissão, Javier Solana é nomeado para o cargo de 
Secretário-geral do Conselho e Alto Representante para a PESC. 

Foi uma década incrível, em que podemos dizer que se avançou 
mais nestes dez anos do que nos quarenta anteriores, em termos de 
alargamento e aprofundamento do processo de integração europeu. 
Mas este grande salto em frente embate nas consequências locais 
negativas do sucesso global de se retirarem da pobreza extrema 
centenas de milhões de seres humanos, pela globalização e libe-
ralização do comércio mundial. Isso conseguiu-se criando bolsas 
de desemprego nos sectores tradicionais dos países mais ricos, por 
deslocação para as novas zonas de manufatura mais competitiva nos 
países de baixa tecnologia, com custos laborais e sociais muito mais 
baixos, e terá porventura criado as reações a esta aceleração, que 
pré-anunciavam as grandes crises que surgiriam na terceira década 
da nossa participação neste fascinante processo de reconfiguração 
da realidade geopolítica e geoeconómica europeia e mundial.
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A construção da União Económica 
e Monetária. A introdução do Euro*

Carlos Costa**

Tentarei na minha intervenção fazer um percurso pelo labi-
rinto da construção europeia, em função da minha observação e 
da minha experiência. Tomei como ponto de partida a afirmação 
do ex-presidente Jacques Delors de que a Europa é como uma 
bicicleta que não pode parar; se parar, cai. A ideia da bicicleta e do 
movimento suscita várias interrogações pertinentes que temos a 
obrigação de colocar, permanentemente, para conseguirmos per-
ceber os problemas que o devir da União Europeia (UE) coloca:

O que faz mover a UE? O que é que determina esse movimento? 
Que velocidade pode atingir esta bicicleta? Estamos perante um 
movimento perpétuo? Se não estamos, o que é que pode interrom-
per o movimento? Se o movimento não é perpétuo, será possível 
conceber o estado estacionário de uma construção que até agora só 

* Este texto corresponde à versão editada da transcrição da conferência “A cons-
trução da União Económica e Monetária. A introdução do Euro” (que não teve 
por base um texto escrito).
** Chefe de gabinete do Comissário Deus Pinheiro de 1992 a 2000; vice-pre-
sidente do Banco Europeu de Investimentos de 2007 a 2010; administrador do 
BCP de 2000 a 2004 e da CGD de 2004 a 2006.
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conseguimos conceber em movimento, com novidades sucessivas, 
nomeadamente ao nível dos Conselhos Europeus? Ou é necessá-
rio que ocorra sempre um novo avanço para que esta construção 
se sinta viva? Será que a estabilidade e a perenidade da construção 
se compaginam com uma normalidade assente num permanente 
sentimento de crise e de necessidade mudança? O que se perspetiva 
desse ponto de vista? 

Para tentar responder a estas questões, é necessário começar por 
equacionar quais são os fatores determinantes do movimento de 
integração. Isolei, para esse efeito, um conjunto de fatores que con-
sidero relevantes. 

O primeiro fator tem a ver com as circunstâncias, e resulta do 
próprio processo de integração. A construção europeia dá-nos uma 
noção clara de que os movimentos no sentido de maior integração 
resultam de problemas e de soluções/respostas a esses problemas. 
Um primeiro problema resultou da conflitualidade em torno do 
carvão e do aço e conduziu à colocação em comum desses fato-
res críticos em termos de crescimento económico e de potên-
cia militar. No fundo, foi esse problema que esteve por detrás da 
 Declaração Schumann, que ontem foi objeto de comemoração. 

Na fase subsequente passou-se para a criação de um espaço 
único de circulação de mercadorias, que ainda não era o mer-
cado interno. Em seguida passou-se para a construção do mercado 
interno. Basta lembrar que, até 1992, por exemplo, não tínhamos 
livre circulação de pessoas nem de capitais, e muito menos de ser-
viços. Em 1999, iniciámos uma união monetária e hoje estamos a 
caminho de completar uma união bancária, a pensar numa união 
dos mercados de capitais e, simultaneamente, em desenvolvimentos 
na área externa e de segurança. As passagens para estes sucessivos 
patamares de integração surgiram como resposta a problemas com 
que a Europa foi sendo confrontada.

Mas será que bastam os fatores que resultam da própria dinâ-
mica da integração para assegurar que o passo seguinte tem lugar? 
Eu considero que nada está pré-determinado, embora a sequência 
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de passos não seja aleatória: não poderíamos ter uma união mone-
tária antes do mercado interno, tal como não poderíamos ter um 
mercado interno antes da criação de um sistema de livre circulação 
de mercadorias. Nessa perspetiva, há uma sequência, mas esta não 
implica necessariamente um determinismo do ponto de vista da 
passagem de um ponto ao ponto seguinte. Por conseguinte, temos 
de equacionar sempre a UE como um resultado de vontades, sobre-
tudo políticas. Assim sendo, ou a UE é cuidada do ponto de vista 
político e suportada em permanência por uma vontade política, ou 
não está ao abrigo de uma reversão. De resto, não seria caso único 
se acontecesse uma reversão precisamente em resultado da perda de 
suporte político de uma construção que tenha sido desenvolvida. 

Um segundo fator prende-se com a questão de saber se, no seu 
desenvolvimento, a UE se dotou de mecanismos de salvaguarda 
para a tornar mais resiliente às flutuações de vontade cíclicas e à 
existência de um conjunto de vontades e dinâmicas nacionais que 
não são necessariamente síncronas nem convergentes.  Sublinho que 
um dos segredos da construção da UE está naquilo que se designa 
pelo método comunitário, por oposição ao método intergover-
namental. O método comunitário resulta do facto de os Estados-
-membros terem aceitado, desde o início, que o projeto europeu 
é uma construção baseada em regras e em disciplinas, assente em 
procedimentos de decisão institucionalizados e codificados, e 
acompanhada de um quadro institucional claro. Quadro este que 
é constituído por um órgão com poder de iniciativa (a Comissão 
Europeia), um órgão com poder de decisão (o Conselho) – que 
posteriormente passou a codecidir com o Parlamento Europeu –,  
sobretudo dotado de uma peça central que é o Tribunal de Justiça 
Europeu. 

O Tribunal de Justiça Europeu constitui uma pedra angular deste 
edifício, porque é ele que impede que o arbítrio de uma das partes 
possa pôr em causa o contrato original sobre o qual a construção 
assenta. No entanto, temos de ter consciência de que este é um 
fator de resiliência, mas – caso não haja vontade política ou exis-
tam fenómenos sociopolíticos de divergência – não pode impedir 
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que haja um fenómeno de interrupção da construção europeia. 
A questão da saída do Reino Unido da UE – o Brexit – demonstra 
que, sendo resiliente, a construção não é completamente blindada 
do ponto de vista da salvaguarda da sua integridade. 

Um terceiro fator tem a ver com a constatação de que a constru-
ção europeia esteve sempre dependente do grau de convergência 
dos interesses dos Estados-membros. A existência de uma massa 
crítica de interesses favorável ao avanço e à resolução de problemas 
foi sempre determinante. Não podemos pensar o mercado único 
sem pensar na convergência de interesses que, naquele momento, 
se registou entre três grandes atores do quadro europeu: o Reino 
Unido, a França e a Alemanha. 

A questão que se coloca sempre é saber se há uma massa crítica 
suficiente para atacar os problemas que a UE enfrenta e se essa 
massa crítica tem o grau de convergência necessário para encontrar 
uma solução, uma resposta. Uma das grandes dificuldades com que 
estamos hoje confrontados é precisamente a fragilidade da massa 
crítica necessária para resolver ou atacar alguns dos problemas 
existentes.

Outra questão importante consiste em saber qual a natureza 
dos interesses que se confrontam em cada momento dentro da 
UE. A natureza e a pluralidade dos problemas constituíram sempre 
uma dimensão essencial da construção europeia. Dois anos depois 
de iniciarmos o nosso percurso europeu, a então Comunidade 
 Económica Europeia (CEE) entrou em crise orçamental. Houve 
um período – e o Dr. Vítor Martins, aqui presente, foi parte deste 
processo – em que a CEE esteve sem orçamento porque não con-
seguíamos chegar a um consenso. Havia uma grande divergência 
de interesses em torno de um orçamento – que é sempre a expres-
são de um equilíbrio de uma maioria em torno das políticas e da 
respetiva quantificação. 

A saída do impasse aconteceu a partir do momento em que foi 
possível construir um “cabaz” em que todos puderam encontrar a 
sua contrapartida na negociação. Uns foram buscar mercado, outros 
foram buscar agricultura, outros foram buscar coesão económica 
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e  social… Esse é o mérito da Comissão presidida por Jacques 
Delors. Foi possível, através da quantidade de valores que havia 
para transacionar, construir um mercado e encontrar um preço que 
permitisse a todos participar na transação. Todos encontraram o 
seu lado positivo porque aquilo que obtinham em troca tinha mais 
valor para eles do que aquilo que pagavam. Isto significa que a 
diversidade de interesses e a capacidade de, num dado momento, 
integrar esses interesses numa negociação é crítica do ponto de 
vista do avanço da UE. 

É preciso que haja envolvimento e interesse de todos os que 
participam na negociação, e que os valores a transacionar sejam em 
número suficiente para assegurar o envolvimento de todos.

O pior para a UE que pode acontecer – e isto tem a ver com a 
questão do movimento – é existir um quadro negocial limitado a 
um ou dois assuntos que não interessam senão a uma parte daque-
les que estão na negociação. Os restantes desinteressam-se do pro-
cesso negocial fazendo-o fracassar e, automaticamente, impedindo 
qualquer tipo de compromisso. Esta é uma questão que temos de 
entender como sendo inerente ao funcionamento de uma UE que, 
atualmente, tem maior heterogeneidade e maior divergência de 
interesses.

A negociação comunitária é, pois, necessariamente, uma nego-
ciação de pacote (ou cabaz) que envolve algum dramatismo, como 
é próprio de qualquer negociação, e que só pode ser feita em inter-
valos de tempo suficientemente alargados. Se a UE não for capaz 
de construir periodicamente “cabazes” de negociação suficiente-
mente ricos, interessantes e abrangentes para levar todos os países 
que integram a União a sentar-se à mesa e a encontrar as contra-
partidas de que precisam para fazer as cedências que são neces-
sárias, a tendência é para bloquear o processo negocial de forma 
duradoura.

A UE só se constrói na medida em que cada uma das partes que 
se senta à mesa negocial tem consciência dos seus interesses, sabe 
defendê-los e, simultaneamente, está ciente de que a defesa do seu 
interesse passa pela sobrevivência do todo. Um negociador que não 
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percebe que só consegue defender o seu interesse se for capaz de 
negociar e encontrar um compromisso, é necessariamente um ator 
que sabota os compromissos e impede o avanço. Ao invés, um ator 
que defende tenazmente o seu interesse mas que percebe simulta-
neamente que essa defesa passa pelo compromisso é um ator extre-
mamente útil e pró-europeu. 

É por isso que os atores mais temíveis, em termos de construção 
europeia, são os indiferentes: o indiferente é naturalmente aquele 
que não participa, que faz desacelerar, que impede e sabota o 
exercício necessário à convergência e à integração. Não basta, 
portanto, que existam circunstâncias favoráveis, em conjunto 
com o método comunitário e um grupo motor do processo de 
resolução dos problemas: é preciso que haja também capacidade 
para encontrar uma solução que dê, a cada Estado-membro, satisfa-
ção naquilo que é o seu interesse e que, ao mesmo tempo, obtenha 
dele a cedência necessária para fazer avançar o todo. 

Esta é a grande inovação introduzida em 1987 que foi reno-
vada em finais de 1992, em 1999 e nas fases seguintes e que está, 
atualmente, a ser iniciada uma vez mais. Essa grande inovação foi 
a negociação periódica das perspetivas financeiras – atualmente 
designadas por Quadro Financeiro Plurianual (QFP) (primeiro 
para cinco anos, mais tarde para sete). Esta negociação tem uma 
natureza diferente da do orçamento anual: trata-se de uma nego-
ciação a médio prazo de várias políticas, incluindo políticas sem 
expressão financeira, que encontram a sua saída num momento em 
que, na negociação financeira, os interessados se disponibilizam a 
“pagar” no quadro de um jogo de contrapartidas. 

O processo negocial do Quadro Financeiro Plurianual – o pró-
ximo QFP está atualmente em discussão – é um exercício muito 
mais importante para a construção europeia do que se possa pensar 
porque é, de facto, o “lançamento do mercado” onde cada Estado -
-membro vai procurar encontrar a contrapartida de que precisa 
para a cedência que terá de fazer. É nesse jogo que cada um tem 
de encontrar a sua soma positiva entre o que paga e o que recebe, 
sendo que nem todos atribuem o mesmo valor àquilo que estão 
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a pagar nem àquilo que estão a receber, porque os interesses são 
divergentes. Se um Estado-membro tiver grande interesse num 
elemento específico da negociação é natural que esteja disponível 
para pagar por ele um preço superior ao que qualquer um dos 
outros pagaria. 

Margaret Thatcher pagou um preço elevado para ter o mercado 
interno, mas considerou-se, e bem, satisfeita com o resultado da 
negociação. Isto faz parte do método comunitário. Se tivesse che-
gado a Londres insatisfeita – na realidade não chegaria insatisfeita, 
porque nesse cenário não teria havido acordo – mas admitindo que 
chegaria insatisfeita, isso significaria que alguma coisa tinha falhado 
e que não tinha feito uma boa negociação. Faz parte do “jogo” 
comunitário que todos os jogadores – os Estados-membros – che-
guem a casa satisfeitos com a negociação apesar de todos terem 
feito cedências, porque cada um atribuiu ao que obteve como con-
trapartida um valor superior ao que pagou enquanto cedência. 

Esta divergência também reflete tanto os diferentes estádios 
de desenvolvimento em que se encontram os Estados-membros, 
como a sua diversidade.

Este “jogo”, que é essencial no processo de construção europeia, 
não é diferente do funcionamento das leis da oferta e da procura 
num qualquer mercado, quando alguém compra e alguém vende.

Também é preciso assegurar uma sincronização entre a negocia-
ção e os grandes problemas com que a UE se defronta. Os grandes 
problemas devem ser colocados em cima da mesa no momento em 
que decorre a grande negociação. Se um grande problema surge 
fora do momento certo, vai ficar à espera até à próxima grande 
negociação, ou vai ser resolvido em situação de crise – o que não é 
bom para nenhuma das partes já que algumas delas nunca vão estar 
completamente comprometidas com a negociação. 

Uma das grandes homenagens que se pode fazer à Comissão 
Delors é o reconhecimento de que encontrou a solução para um 
problema e introduziu um método que, para além do método 
comunitário e do quadro institucional, permitiu à então CEE fazer 
um processo de reencontro consigo mesma. 
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Entre os fatores que condicionam o avanço do processo de inte-
gração europeia está o próprio estádio de integração e do desen-
volvimento da UE. Atualmente é muito mais difícil encontrar 
compromissos no quadro europeu do que era há dez ou vinte anos. 
Efetivamente, à medida que vamos avançando na negociação e no 
processo de integração, vamos ficando cada vez mais próximos da 
vida do cidadão comum e cada vez mais dentro daquilo que se 
considerava a esfera/salvaguarda da soberania. É por isso que há 
uma sensibilidade muito maior da opinião pública e do cidadão 
comum face às cedências nesta área.

Basta pensar, por exemplo, na política de imigração: não é uma 
questão apenas para os governos negociarem, porque, num quadro 
de crise, esta política tem implicações para o cidadão comum, quer 
pela parte “populista”, quer no que diz respeito à sua vida do dia-a-
-dia. Qualquer negociação que se faça atualmente nesta matéria é, 
por natureza, muito mais difícil do que era a negociação no domí-
nio das telecomunicações, por exemplo, porque era um assunto que 
apenas dizia respeito a uma camada limitada da população. Quanto 
maior for a proximidade dos assuntos relativamente à generalidade 
dos cidadãos, mais difícil se torna o papel dos representantes nacio-
nais na negociação e a obtenção de um compromisso que contemple 
os interesses afetados. Este problema irá assumir uma dimensão cada 
vez maior, em especial no quadro da área do euro. 

Está claro que a UE é uma construção que resulta de Estados, 
que reflete interesses e estruturas, que está enquadrada por um 
método comunitário e por instituições, e que está blindada por 
um dispositivo judicial. Mas não podemos ignorar que as pessoas, 
e sobretudo as lideranças, contam muito neste processo. 

Comecemos pela liderança da Comissão Europeia. Esta liderança 
– veja-se o exemplo que dei de Jacques Delors – é um elemento 
central do processo, tem o papel do broker num qualquer mercado. 
É aquele que vai tentar encontrar o preço que permite construir o 
compromisso e a solução capaz de reunir vontades. O que significa 
que a habilidade política e a capacidade da Comissão para ocupar 
o centro da negociação é decisiva, assim como a sua proatividade 
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e a sua noção do tempo. Era claro, por exemplo, na “cabeça” da 
Comissão Europeia, e em particular na do seu presidente, que o 
projeto da União Económica e Monetária (UEM) estava inscrito 
no código genético do mercado interno. Mas, quando se falou de 
mercado interno, nunca se falou de UEM. Porquê? Porque gerir o 
tempo do mercado interno implicava necessariamente não extrair 
as últimas consequências em termos de política monetária e de ges-
tão cambial. A prova disso é que nos anos 70 houve uma iniciativa 
da Comissão Europeia que culminou com o chamado  Relatório 
Werner. Era o relatório precursor de uma UEM que ficou nos 
arquivos, e de que poucos provavelmente se lembrarão, porque não 
estava no tempo certo. Isto demonstra que se a liderança estiver 
“fora do seu tempo” não alcançará os objetivos pretendidos do 
ponto de vista da construção europeia. 

Sendo eu um grande admirador do presidente Jacques Delors, 
penso que cometeu um erro na fase final do seu mandato por se ter 
“inebriado” com o processo de construção europeia. O erro teve 
lugar quando declarou que, no futuro, 80 a 90% da legislação seria 
produzida em Bruxelas, o que foi sentido de forma muito negativa 
do lado britânico. Foi fatal do ponto de vista da perceção pública 
da relação entre Londres e Bruxelas. Delors, que tinha sido um 
mestre a gerir os tempos, nesse dia, talvez por excesso de otimismo, 
cometeu um erro de gestão do tempo da negociação. 

Também a gestão do tempo do ponto de vista das relações Kohl-
-Mitterrand – no quadro da construção da UEM – foi decisiva 
porque souberam encontrar o momento certo quando o muro de 
Berlim caiu. Ou seja, sendo a UE um processo determinado por 
vários fatores objetivos, acaba por ter sempre um elemento central 
que é a dimensão dos políticos e dos estadistas que no momento 
estão disponíveis para interpretar e dar corpo ao projeto. Em vários 
momentos na história da Europa tivemos a sorte de ter uma con-
vergência feliz de pessoas. Noutros momentos, vamos provavel-
mente ficar à espera que essa convergência aconteça. 

Voltando ao exemplo da bicicleta de Delors, a construção 
europeia é, de facto, um exercício que está em movimento; um 
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 movimento que não é necessariamente de velocidade constante 
nem é inelutável, dependendo muito de várias circunstâncias que 
o condicionam. Todos os que acreditam que a UE e a constru-
ção europeia são importantes para a Europa e para cada um dos 
Estados -membros têm de ter presente que nada está adquirido, 
tudo está sempre em jogo, muito embora o custo de oportunidade 
seja alto se, por acaso, se decidir desfazer o processo. Os limites 
e condicionantes do movimento de integração acentuaram-se de 
forma dramática a partir do alargamento aos países da Europa de 
Leste. Não tenho nenhum sentimento de exclusão neste domínio, 
mas há uma necessidade objetiva de perceber qual o impacto deste 
alargamento sobre a dinâmica da construção europeia. 

Em primeiro lugar, com o alargamento a Leste, a diversidade e 
a heterogeneidade aumentaram. Passámos a ter Estados-membros 
com compromissos diferenciados em relação à construção euro-
peia, em estádios de desenvolvimento diferentes e, mais do que isso, 
passámos a ter Estados com histórias diferenciadas. 

Enquanto os países originais da CEE tinham uma experiência 
de viver sós e tinham decidido trabalhar em comum, os países do 
Leste vinham de uma experiência de viver em comum e estavam à 
espera de viver em liberdade, e sós. O primeiro equívoco é que os 
países de Leste passaram a integrar um novo grupo quando tinham 
acabado de concretizar o divórcio de outro, e que integraram o 
grupo sobretudo com um interesse de segurança, mais do que um 
interesse de realização. Este facto terá repercussões durante muito 
tempo e explica as dificuldades que hoje temos no Leste europeu. 
Quem estava à espera de encontrar a sua liberdade de uma união 
que não desejara acabou por entrar numa união que ainda não 
ambicionara. 

Sabemos que esse não era o pensamento original de alguns dos 
líderes da época, incluindo da Comissão Europeia, que defendia 
que devíamos avançar para um modelo de círculos concêntricos 
com níveis diferenciados de integração e que se deveria oferecer a 
esses novos Estados o espaço económico europeu enquanto forma 
de viverem um período de liberdade antes de avançarem para um 
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período de vinculação. Em parte por razões geopolíticas – que têm 
a ver com a concorrência entre o vínculo de segurança no âmbito 
da NATO e o vínculo europeu no âmbito da CEE – não foi essa 
a solução adotada. Foi um equívoco que nos limita no processo de 
integração europeia. 

Isto não significa de forma nenhuma, e eu sempre reforcei essa 
ideia, que se deva abolir o princípio da porta aberta. O que se deve 
evitar é, pelo contrário, o princípio da entrada forçada. O princípio 
da entrada forçada é normalmente o que se faz quando se diz “o 
senhor quer ser sócio do clube, mas tem também de se fazer sócio 
de uma outra entidade porque senão não lhe damos o acesso”. Isto 
tem um impacto inevitável, quer em termos de dimensão sociopo-
lítica, quer de dimensão económica: a dimensão económica corres-
ponde aos estádios de desenvolvimento; a dimensão sociopolítica é 
a mentalidade, a forma de ver as questões europeias. 

A segunda consequência do alargamento a Leste é o expres-
sivo aumento do número de países da UE. Há um número ótimo 
de Estados-membros para um dado quadro institucional. O qua-
dro institucional existente não consegue integrar um número 
de Estados -membros como o que temos atualmente. Eu, o Vítor 
Martins, o Pedro de Sampaio Nunes, o João Rosa Lã, o João de 
Vallera, o Amílcar Theias e todos os que viveram as negociações 
a 12 sabem que conseguíamos ter condições de discussão e de 
negociação aceitáveis. Mas a 28 Estados-membros estamos perante 
um pequeno senado que torna as negociações difíceis porque as 
instituições não foram pensadas para essa dimensão. A Comissão 
Europeia, por exemplo, não foi pensada enquanto executivo a 28. 

Em suma, existe um maior número de membros, uma maior 
heterogeneidade, uma menor partilha de sentido/direção da cons-
trução e, ao mesmo tempo, um quadro institucional que não se 
ajustou. Acresce, ainda, a coexistência de duas realidades no qua-
dro do funcionamento do Conselho, da Comissão Europeia e do 
Parlamento Europeu: os países da área do euro, por um lado, e os 
demais Estados-membros, por outro. Existem também países que 
são originariamente da UE mas não fazem parte da área do euro 
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(por exemplo, a Dinamarca) e os que não fazem parte da área do 
euro nem faziam parte do grupo original. Isto cria uma complica-
ção muito grande do ponto de vista negocial. É aqui que, no meu 
entender, tem de ser feita uma revisão. 

Na minha opinião, a principal revisão a fazer é do próprio 
funcionamento da Comissão Europeia. A Comissão é um órgão 
vital para a construção europeia, porque detém o monopólio da 
iniciativa e o princípio da equidistância, e tem a possibilidade de 
salvaguardar o equilíbrio das decisões, já que tem poder de veto 
sobre decisões do Conselho que se afastem daquilo que considere 
equilibrado, a menos que sejam tomadas por unanimidade. Se esta 
instituição não funcionar, todos os outros elementos da arquitetura 
europeia entram em dificuldades. Temos, portanto, de repensar a 
Comissão Europeia, fortalecendo simultaneamente a sua legitimi-
dade e a sua eficácia.

A única instituição que, neste momento, tem o problema em 
grande medida resolvido é o Banco Central Europeu, porque todos 
os governadores dos bancos centrais nacionais integram o respe-
tivo Conselho, enquanto uma Comissão Executiva de seis mem-
bros assegura a eficácia. Vai ser necessário reformar a  Comissão 
 Europeia no sentido de a dotar de um estatuto muito mais aper-
feiçoado do que o atual – com um Conselho Superior que decide 
todas as iniciativas legislativas, e uma Comissão Executiva que asse-
gura a gestão do dia-a-dia, de forma a garantir a presença de todos 
os Estados-membros sem prejuízo da sua eficácia. 

No quadro do Conselho também são necessárias novas soluções. 
Existe um problema de natureza institucional que foi resolvido, 
de forma ad hoc, com a criação do Eurogrupo para os ministros 
das Finanças. Mas o Eurogrupo não resolve o problema de fundo, 
que é o governo da área do euro. A prazo, o governo da área do 
euro envolverá questões de competitividade, de natureza social e 
de concorrência e terá por isso de ter o seu próprio modelo, que 
deverá ser refletido numa organização da mesma ordem do lado do 
Parlamento Europeu. Em concreto, terá de existir uma subcâmara 
que represente a área do euro e dê seguimento e  complemente 
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aquilo que acontecer na área do governo. Em suma, nos seus mode-
los atuais, as instituições europeias não estão preparadas para lidar 
com o número, a diversidade e os diferentes estádios de integração 
em que os Estados-membros se encontram. 

Quando os mecanismos e os responsáveis pela governação não 
têm capacidade para gerir os problemas (ou se neutralizam na sua 
gestão), quem ganha poder é a burocracia. Na Comissão Europeia, 
não tenho dúvidas de que a máquina tem hoje muito mais poder 
do que tinha há alguns anos. Não é por falta de diligência de quem 
a dirige, é por neutralização e incapacidade de comando devido 
à falta de mecanismos capazes de dar eficácia à própria organiza-
ção. Imagine-se que a assembleia geral de uma sociedade geria a 
própria sociedade/empresa. Esse é o sonho de qualquer diretor de 
empresa, porque passaria a não haver direção e ele passaria, na prá-
tica, a ser o “dono” da empresa, graças à enorme distância criada. 
Muitos dos problemas com que hoje estamos confrontados na UE, 
nomeadamente na área financeira, resultam do facto de haver uma 
grande distância entre comando político e comando operacional. 
O comando operacional assumiu grandes graus de liberdade nesse 
domínio. Importa, por isso, ter consciência de que a reforma das 
instituições, destinada a acomodar número e diversidade e garan-
tir a eficácia e a legitimidade, é uma questão central da agenda 
europeia. 

Associado a este estão dois outros problemas que não podemos 
ignorar. Um primeiro problema prende-se com o facto de a inte-
gração europeia ter avançado para domínios típicos do executivo 
de um Estado-membro. Para serem legitimados, esses domínios têm 
de estar sujeitos a escrutínio e a um processo de responsabilização. 
Se não forem legitimados, estamos a abrir a porta a movimentos 
populistas ou de contestação.

Tem de haver legitimação pelo lado do Parlamento Europeu, 
mas é preciso que o poder executivo se sinta corresponsável ou res-
ponsável por aquilo que se passa na totalidade do espaço da União. 
Uma crise não deve ser um problema dos Estados-membros, tem 
também de ser um problema de quem está no posto de comando, 

As Décadas da Europa.indd   191 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

192

que tem de assegurar que o interesse do grupo está salvaguardado 
e que tem de “dar a cara”. Temos, então, de avançar rapidamente 
com a ideia de que tem de existir um executivo que responde a 
um parlamento, e um parlamento que responde a um eleitorado. 
Atualmente temos um executivo que responde perante um par-
lamento, mas que não tem aliados no parlamento nem representa 
ninguém do parlamento. É, portanto, um executivo que existe fora 
de um contexto de escrutínio e de responsabilização, ao contrário 
do que seria desejável no quadro europeu. 

Outro problema mais complicado, e que já mencionei, é o facto 
de a UE viver atualmente com dois grupos de países: os da área 
do euro e os que não integram a área do euro. Ora, nós estamos a 
pensar a construção europeia e os seus avanços em função dos pro-
blemas dos Estados da área do euro. Quando hoje recebeu o pré-
mio Carlos Magno, o presidente francês Emmanuel Macron falou 
– e bem – de problemas que hoje são os da área do euro. Se eu 
fosse dinamarquês perguntava: “o que é que este discurso tem a ver 
comigo? Ele não está a falar dos meus problemas. A união bancária 
não me diz respeito, a união monetária e o reforço da capacidade 
orçamental da união monetária não me dizem respeito, ele está a 
falar de uma realidade que é um subconjunto da realidade da UE”. 

Existe hoje um quadro em que, quando estamos entre mem-
bros da área do euro, “estamos em família”, mas quando os outros 
Estados -membros estão presentes a dinâmica de grupo torna-se 
difusa, complexa e menos transparente. No contexto atual, se temos 
dois grupos de países com duas dinâmicas diferentes em termos de 
integração, temos de assegurar que há um objetivo de convergên-
cia mas que nenhum fica condicionado pela dinâmica do outro. 
Caso contrário, é a Europa no seu todo que fica condicionada. Isto 
significa que importa voltar a equacionar a questão dos círculos 
concêntricos ou dos grupos diferenciados, sem fechar a porta, de 
forma alguma, a que haja passagem de um lado para o outro. 

Amílcar Theias fez referência à minha participação na conferên-
cia da UEM conjuntamente com Vítor Gaspar. Na altura, estava a 
ser desenhada uma construção com dois pisos – com o  mercado 
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único no piso inferior e a união monetária no piso superior. 
Um dos pontos que para nós foi sempre vital foi a noção de que 
era impensável que alguém pudesse retirar a escada de acesso ao 
primeiro andar (da união monetária) ou que as regras de acesso a 
esse piso não ficassem desde logo estabelecidas no Tratado. Ficou 
claro naquela altura que os critérios de convergência foram defi-
nidos, não para impedir que se acedesse ao primeiro piso, mas para 
garantir que se tinha acesso. Se não existissem critérios estabele-
cidos à partida, ficávamos sujeitos ao critério arbitrário de “quem 
estava a abrir a porta”. 

Hoje, felizmente para todos, decorre periodicamente um exer-
cício de avaliação do cumprimento dos critérios estabelecidos. 
Os países da Europa Central e de Leste que ainda não integram 
a área do euro conhecem os requisitos que têm de cumprir para 
poderem fazer parte do “clube”. Estes países são aguerridos na 
defesa daquele património que resulta do Tratado, discutindo se os 
critérios de convergência de inflação ou de taxa de câmbio estão 
a ser ou não cumpridos, porque perceberam claramente que isso 
lhes dá o poder de negociação de que necessitam. Foi isso que 
defendemos nas negociações da UEM e foi o que ficou consa-
grado. Contrariamente à ideia que se instalou na época de que os 
critérios de convergência eram uma forma de impedir a passagem 
ao piso superior, nós sempre os encarámos, pelo contrário, como 
uma forma de garantir esse acesso. 

O facto de termos uma situação de insuficiência de massa crítica 
ao nível dos Estados-membros que têm de promover o avanço da 
integração é uma dimensão que, neste momento, me preocupa bas-
tante em termos de construção europeia. No passado, a dinâmica 
de integração europeia foi sempre clara. Na ausência de  Espanha ou 
Itália, havia um triângulo determinante constituído por  Londres, 
Paris, Bona – depois Berlim. Os avanços iam-se fazendo em função 
do alinhamento destes pontos. Quando havia dois pontos alinha-
dos, o terceiro, dentro do processo de negociação que já referi, iria 
encontrar o seu papel, mas iria ceder. Londres cedeu em muitas 
coisas ao eixo Paris-Berlim. Paris cedeu em muitas coisas ao eixo 
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Londres-Berlim. Era esse jogo que se fazia em permanência e que 
tem de continuar a ser feito. 

Um jogo de negociação apenas com dois pontos – um eixo – 
não é estável, porque ou há uma suspeita de hegemonia de um dos 
pontos sobre o outro, ou há uma suspeita de coligação dos dois 
pontos contra todos os outros. É, por isso, fundamental que exis-
tam mais pontos no quadro dos países que determinam a orienta-
ção do projeto europeu. Quando Londres estava em minoria no 
triângulo mas tinha a maioria dos Estados-membros do seu lado, 
o alinhamento dos outros dois vértices pouco contava. Pelo con-
trário, se os dois outros vértices queriam decisões numa direção, 
tinham de trazer massa crítica para o seu lado para isolar Londres. 
Ou seja, os Estados-membros, em função da sua dimensão, funcio-
navam como elementos determinantes do compromisso final em 
que todos contavam, embora nem todos tivessem o mesmo peso. 
Nós, portugueses, contamos em função do peso que exercemos nos 
vértices determinantes. 

Não é fácil para um líder de um grande país, como a Alemanha, 
por exemplo, justificar internamente o porquê de fazer cedências 
quando não existe um contrapeso que imponha e justifique essas 
cedências. A posição da Alemanha foi aliás extremamente fragi-
lizada precisamente por não ter interlocutores de peso que lhe 
permitissem justificar internamente concessões que tinha de fazer. 
Ninguém consegue justificar em casa porque é que comprou o 
peixe mais caro do que o preço pedido pela vendedora, porque 
lhe pedirão contas: “mas então porque é que pagaste esse preço?”. 
E não é possível responder que foi por generosidade, caridade ou 
por solidariedade com o setor das pescas. 

É importante para os líderes dos Estados-membros terem sempre 
uma boa justificação no plano nacional para as concessões que têm 
de fazer tanto no plano internacional como no plano europeu. 
O desequilíbrio de poder e de protagonismo só prejudica a cons-
trução europeia e os países que mais dependem dessa construção.

É por isso que é muito importante que a França tenha hoje uma 
voz, para permitir um equilíbrio e para que todos os  interesses 
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sejam tidos em conta. Mas não chega. Porque se forem só dois 
países, há sempre o risco de se dizer que ou é um jogo de coliga-
ção – se os dois estiverem de acordo – ou é um jogo em que um 
hegemoniza o outro – se impuser a sua vontade. Isto não só não 
estabiliza a zona euro, como cria desconfiança. 

É necessário que, dado que a Polónia não faz parte deste 
exercício por razões que têm a ver com o seu posicionamento, 
pelo menos um ou dois países de dimensão comparável ganhem 
dimensão, protagonismo e coesão interna, e passem a jogar no 
plano europeu com a relevância que se impõe. Sobretudo a partir 
do momento em que o Reino Unido sair deste processo. A saída 
do Reino Unido é negativa do ponto de vista da construção 
europeia e sobretudo do ponto de vista da dinâmica e dos 
equilíbrios internos da UE. 

O Reino Unido já fazia falta na zona euro, porque desequilibrava 
a balança. O facto de o Reino Unido não participar na zona euro é 
negativo do ponto de vista da construção europeia mas igualmente 
do ponto de vista da dinâmica e dos equilíbrios internos da UE.

Claro que, em todo este processo, a Comissão Europeia desem-
penha um papel crucial, porque é ela que deve ocupar o centro do 
terreno de jogo e determinar a evolução, o tempo e o conteúdo 
das negociações. 

Porque falámos muito de Europa e não falámos de Portugal, 
para completar gostaria de prestar homenagem aos dinamizadores 
da iniciativa que nos trouxe hoje aqui, porque é importante fazer a 
história do que foi o nosso processo de integração. 

É preciso perceber que, quando nos integrámos, o fizemos por 
iniciativa dos políticos e com muitas reservas dos economistas. 
Se  tivesse dependido deles, os economistas teriam perdido o 
último comboio que saiu da gare ocidental da Europa, porque três 
anos depois, com a queda do Muro de Berlim, já não teríamos 
o mesmo espaço de negociação no quadro da CEE. Honra aos 
políticos. Tenho pena que as considerações técnicas não tenham 
dado aos economistas a capacidade e a visão para perceberem que 
era a última oportunidade, o último comboio. 
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O segundo ponto que gostaria de mencionar é que a nossa 
administração pública se revelou muito superior àquilo que as pes-
soas pensam e foi muito capaz em termos negociais. Nos momen-
tos críticos da negociação, nós, os portugueses, fomos capazes de 
defender os interesses nacionais. “Nós”, os portugueses. 

Os portugueses foram capazes de defender os seus interesses de 
forma crítica. O curioso é que foram capazes de superar uma fra-
gilidade de organização da Administração Pública graças a um qua-
dro de cooperação entre qualificações técnicas e agentes políticos, 
sobretudo quando os agentes políticos eram esclarecidos. A título 
de exemplo, relembro um episódio que só honra os portugueses. 
No dia em que abandonou Bruxelas, depois das negociações do 
primeiro pacote Delors, um colega irlandês, já falecido, perguntou-
-me como estava organizada a nossa Administração, uma vez que 
tínhamos estado continuamente em cima da negociação e sempre 
“ao ataque”. Eu respondi: “isso é segredo nacional, como imagi-
nas”. Ele não percebeu que tudo resultou de uma boa interação 
entre o nível político e o nível técnico, entre Lisboa e Bruxelas, 
o que foi decisivo para os resultados que conseguimos alcançar. 
Todavia, quando já não estavam em causa negociações desta rele-
vância, vieram ao de cima os problemas de articulação e de vontade 
política que se refletiram muito, por exemplo, no trabalho com o 
Parlamento Europeu ou com o Comité Económico e Social, onde 
o país tem muita dificuldade em expressar antecipadamente o seu 
interesse. 

Da mesma forma, posso fazer uma confidência sobre a surpresa 
do meu colega britânico quando confrontava as notas com uma 
análise prévia das posições dos Estados-membros que recebia de 
Londres com as posições que eram de facto assumidas por  Portugal. 
Disse-me então esse meu colega: “Não percebo. Diziam-me de 
Londres que vocês iam dizer uma coisa e acabo de ver que assu-
miram uma posição diferente!” E eu respondi: “São as vossas fontes 
em Lisboa que não são boas”. O que se passava efetivamente é 
que ele não percebia que a nossa Administração funcionava muito 
bem em momentos críticos, com base num pequeno grupo, em 
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pequeno comité, comandado devidamente a nível central. Assim, 
quando o Reino Unido recolhia informação em Lisboa, não con-
seguia perceber como é que o país se posicionava na negociação 
em concreto. 

Uma das negociações em que Portugal conseguiu mais resulta-
dos foi na discussão dos recursos próprios da CEE. Portugal fazia 
parte dos países que tinham razão de queixa, já que o sistema de 
contribuições era regressivo e iníquo para países como o nosso. 
Do outro lado, estavam países como Itália, Bélgica e outros que o 
sistema favorecia em termos de pagamentos quando comparados 
com o respetivo produto. Nessa ocasião, um líder de um país – 
que não vou nomear por uma questão de princípio – deslocou-se 
a  Lisboa para, astuciosamente, manifestar estranheza com a nossa 
posição, porque considerava que Portugal deveria estar alinhado 
com o seu país e não no lado oposto. Esta visita causou perturbação 
em Lisboa, mas realizou-se de imediato uma reunião de urgên-
cia em que me lembro de o embaixador Leonardo Mathias (com 
quem eu tinha vindo de Bruxelas) me dizer “espero que esteja 
seguro daquilo que diz”. O que mostra que temos uma alta Admi-
nistração muito capaz, com capacidade de responder eficazmente 
nos momentos críticos. 

O que falta na Administração Pública em Portugal é organiza-
ção para gerir os assuntos correntes. Não somos capazes de viver 
fora do “drama”. Enfrentamos de forma muito capaz as situações 
críticas, mas temos dificuldade em viver o dia-a-dia em moldes 
semelhantes aos de uma Administração inglesa, procurando infor-
mação, trocando notas e sabendo o que queremos fazer. Esta cara-
terística começa a ser cada vez mais importante do ponto de vista 
da vivência da atual UE, que é essencialmente de governo corrente 
e não de decisões excecionais. Importa por isso que, mesmo numa 
vivência de governo corrente, tenhamos capacidade de acom-
panhamento próximo dos assuntos e de intervenção antecipada, 
de forma a influenciar as decisões. Por isso, o que espero é que, 
para além do mérito que tem de ser reconhecido a todos aque-
les que foram os protagonistas desta aventura europeia, se perceba 
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que agora fazemos parte de uma “embarcação” em que a tripula-
ção tem de saber navegar sem ser com tempestades. Tem de saber 
navegar com o mar calmo e sem vento e perceber que é assim que 
se perdem ou ganham as futuras batalhas. Isso implica um trabalho 
de reorganização, de articulação e de formação de vontade que 
começa muito antes de os problemas se colocarem. Implica tam-
bém, importa dizê-lo, uma articulação entre as diferentes áreas da 
Administração Pública e entre a Administração Pública e a socie-
dade civil, de forma a tirar o máximo partido daquilo que somos 
capazes de fazer, que é pensar os problemas e influenciar as deci-
sões. Para isso, temos de estar no momento certo na negociação e 
com a resposta adequada. 

Esta é a minha avaliação da participação negocial do nosso país 
no processo de construção europeia. Penso que soubemos ser 
muito bons nos momentos críticos e que isso honra todos os que 
neles participaram. Não estou seguro de que tenhamos as carate-
rísticas necessárias para viver em mar de calmaria por não termos 
o mesmo nível de concentração e de organização para responder. 
Porém, a UE de hoje requer uma boa organização para a vivên-
cia de governo corrente. Caso contrário não conseguiremos tirar 
partido daquilo de que necessitamos e do que valemos no quadro 
europeu. 

Estas são confissões de quem andou durante muitos anos por 
estas paragens.
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Portugal na justiça europeia: 
30 anos de jurisprudência ao serviço 

da construção europeia

José Luís da Cruz Vilaça*

Introdução – a Europa vista do judiciário

Permitam-me que comece com uma nota pessoal.
Tive o privilégio de haver, ao longo de quase 40 anos, estudado, 

depois apoiado e promovido e finalmente participado como prota-
gonista, em diversos postos, no percurso europeu de Portugal. 

Nascido na Braga do Comendador Santos da Cunha e formado em 
Coimbra, na escola que foi do Doutor Salazar e do Doutor Teixeira 
Ribeiro, descobri, literalmente, a Comunidade Económica Europeia 
quando, com 30 anos acabados de fazer, fui para Paris preparar o meu 
doutoramento, empurrado por uma torrente ideológica cujo objetivo 
principal, curiosamente, não era outro senão desligar-nos da Europa 
Ocidental. No meu caso, teve o efeito – perverso ou virtuoso… – de 
me ligar a esta para uma boa parte do resto da minha vida! 

Mal acabado de regressar de França, entrei no governo do Dr. 
Sá Carneiro como secretário de Estado e, entre 1981 e 1982, 
assumi – com o entusiasmo da juventude e o (fundado) receio da 

* Advogado-Geral do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, entre 
1986 e 1988; presidente do Tribunal de Primeira Instância, entre 1989 e 1995.
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 inexperiência – a responsabilidade operacional das negociações 
para a adesão de Portugal às Comunidades Europeias. 

Mal sabia que, três anos mais tarde, assinado o Tratado de Adesão, 
acabaria, por força da confiança que em mim depositou o então 
primeiro-ministro Prof. Cavaco Silva, por estar entre os primeiros 
que avançaram para a Europa, armados de uma ambição de moder-
nidade para o país e da convicção de que a integração europeia era 
o detonador necessário do nosso progresso, da reforma das velhas 
estruturas e mentalidades, da maturidade política, social e econó-
mica do nosso país. 

A reflexão que ora vos proponho é, naturalmente, tributária de 
um percurso que completará em breve 15 anos ao serviço da  justiça 
da União, em diferentes funções nos dois órgãos jurisdicionais que, 
hoje em dia, constituem o Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE), ao qual regressei em 2012, depois de, durante 18 anos, ter 
advogado inúmeras vezes perante os mesmos tribunais. 

O ponto de observação a partir do qual olho para Portugal na 
Europa não podia, portanto, deixar de se situar no âmago do sis-
tema judicial da União e do seu órgão central, o Tribunal de Justiça, 
ao qual compete, por força do artigo 19.º do TUE, garantir “o 
respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados”. 

Que não nos iludam a aridez e a aparência anódina desta fórmula 
de consonância tão secamente jurídica. Discretamente instalado no 
Luxemburgo desde 1952, ao abrigo do ruído que pudesse resultar 
da proximidade dos gabinetes do poder e das arenas políticas da 
União, protegido na sua irredutível independência pelo método de 
deliberação colegial e secreta, o Tribunal de Justiça exerce, muito 
para além do que normalmente se suspeita, uma função insubsti-
tuível de regulação institucional, social e política. É aliás para ele 
que todos os olhares se voltam quando ficam bloqueados os meca-
nismos normais de decisão política. Não peçam, porém, os políti-
cos ao Tribunal de Justiça aquilo que ele não pode dar! 

Melhor se perceberá o “porquê” e o “como” desta dimensão 
“política” das decisões do Tribunal de Justiça à medida que for 
desenvolvendo a minha exposição. 
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A natureza do sistema judicial da União:  
virtudes e problemas 

Antes de mais, não é possível entender o papel e o alcance da 
jurisprudência do Tribunal sem ter bem presente como está cons-
tituído e funciona o sistema judicial da União, desde a CECA – 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e, sobretudo, a partir 
de 1957, com a instituição da Comunidade Económica Europeia, 
a CEE. 

Não se trata de um sistema judicial de carácter federal, como é, 
tipicamente, o dos Estados Unidos da América. 

Com efeito, um verdadeiro sistema de “federalismo judiciário” 
implicaria uma relação de hierarquia entre os tribunais nacionais e 
o TJUE, que permitisse recorrer para este de uma decisão de um 
tribunal nacional que aplicasse o direito da União. 

Implicaria, além disso, o reconhecimento da competência do 
Tribunal para declarar a nulidade de um ato dos Estados-membros 
contrário ao direito da União. 

E eventualmente, ainda, a criação nos Estados-membros de tri-
bunais da União encarregados de aplicar o direito federal, isto é, o 
direito da União. 

Nada disto existe no âmbito do sistema jurisdicional da União 
Europeia.

É certo que o sistema instituído tem claros ingredientes federais, 
na medida, por exemplo, em que ao Tribunal de Justiça compete 
declarar a incompatibilidade do direito dos Estados-membros, 
incluindo as respetivas normas constitucionais, com as regras e os 
princípios dos Tratados. Existe mesmo, para isso, uma modalidade 
processual específica, que é a chamada “ação por incumprimento”. 

Porém, os “pais fundadores” optaram, sabiamente, por criar um 
sistema que teve em conta a natureza própria da nova Comunidade 
que se pretendia instituir. 

E porque se queria edificar a nova Europa na base de uma Comu-
nidade de direito entre Estados soberanos que aceitavam partilhar parcelas 
de soberania no interesse comum, tornava-se indispensável instituir um 
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sistema judicial que respondesse exatamente às características pró-
prias da nova estrutura institucional em formação. 

Concebeu-se, assim, um sistema descentralizado, baseado num 
princípio de cooperação judicial em que a primeira linha do controlo 
jurisdicional da aplicação do direito comunitário seria  ocupada 
pelos tribunais nacionais, aos quais os particulares – cidadãos e 
empresas – pudessem recorrer para obter o reconhecimento e a 
efetiva proteção dos direitos que para eles decorreriam, direta ou 
indiretamente, dos Tratados. E não admira que assim se houvesse 
decidido, uma vez que a execução das obrigações decorrentes do 
direito da União ficou entregue, em regra, às autoridades compe-
tentes dos Estados-membros, cujas decisões poderiam ser impug-
nadas junto dos tribunais nacionais1. 

É esse aliás o sistema que se mantém hoje em dia, testado por 
60 anos de funcionamento que demonstraram a sua pujança e uma 
inquestionável energia institucional. 

Neste contexto, o papel do Tribunal de Justiça é essencial: para 
além de decidir os recursos (de Estados-membros, de institui-
ções da União e, excecionalmente, de particulares) que, em pri-
meira e única instância ou em recurso das decisões do Tribunal 
Geral (o antigo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades 
 Europeias), lhe sejam atribuídos pelos Tratados, cabe-lhe garantir 
a efetividade da aplicação e a uniformidade na interpretação do 
direito da União em todo o seu território. 

A verdade é que a estrada real para chegar à barra do Tribunal de 
Justiça começa tanto em Figueira de Castelo Rodrigo como em 
Neudreussenfeld, na Alemanha, em Clermond-Ferrand como em 
Nokia, na Finlândia, em Ferrara como em Gotemburgo, na Suécia. 

O instrumento processual que permite alcançar essa meta está, 
desde o início, previsto nos Tratados, hoje em dia no artigo 267.º 
TFUE, que regula o mecanismo chamado do reenvio prejudicial, 
em interpretação ou em apreciação de validade do direito da União. 

1 Veja-se, a propósito, o Protocolo n.º 43, anexo à Ata Final do Tratado de Ames-
terdão. 
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É uma espécie de arco de volta inteira que liga entre si os dois 
pilares – o dos tribunais nacionais e o do Tribunal de Justiça – e 
que aguenta a abóbada do direito da União, cujo vão é certa-
mente mais imponente que o da Sala do Capítulo do Mosteiro 
da Batalha! 

Na base do sistema estão dois princípios fundamentais, não 
expressamente consagrados no Tratado, mas que o Tribunal de 
 Justiça – pela via prejudicial, em bem conhecidos acórdãos funda-
dores (Van Gend en Loos, Costa/ENEL, Simmenthal) – deduziu 
daquele como exigência existencial da ordem jurídica da União: 
os princípios do “efeito direto” e do “primado” do direito comu-
nitário (ou do direito da União) sobre os direitos dos Estados-
-membros. Desenvolvidos em conjugação com outros princípios 
estruturantes – como o princípio do efeito útil e o dever de coo-
peração leal, este consagrado hoje em dia no art.º 4.º, nº 3, TUE – 
permitiram ao Tribunal de Justiça lançar os alicerces de uma nova 
“ordem jurídica própria” cujo embrião se encontra nos Tratados, 
dos quais o Tribunal tirou, através de uma interpretação dinâmica e 
teleológica, todas as implicações necessárias. 

Com eles, o direito da União deixou de ser uma mera fonte 
externa de direito, como se de puro direito internacional se tratasse, 
para passar a fazer parte, como direito interno, do quotidiano das 
nossas relações jurídicas e sociais, ao mesmo título que as normas 
adotadas pelas autoridades constitucionais dos Estados-membros, 
ainda por cima, por força do primado, com valor reforçado e supre-
macia sobre o direito de fonte nacional que se lhe oponha. 

Num espaço plurinacional de integração único no mundo, que 
se define imperativamente como uma União de direito, e a pro-
pósito do qual a doutrina fala, hoje em dia, de multilevel constitu-
tionalism (constitucionalismo em múltiplos níveis), a natureza do 
sistema torna, naturalmente, a sua eficiência dependente do que se 
passar em ambos os lados da arquivolta, os tribunais nacionais e o 
Tribunal de Justiça. 

No que respeita ao Tribunal de Justiça, o desafio que hoje 
enfrenta é imenso. Basta atentar nas estatísticas. 
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Pela primeira vez na história, o número de processos pendentes, 
apenas no Tribunal de Justiça, atingiu, no mês de abril, a barra dos 
1000, sem que, no entanto, haja quaisquer processos em atraso! 
De facto, nos últimos anos, o Tribunal de Justiça tem resolvido uma 
média de mais de 700 casos por ano, o que, na base de métodos de 
trabalho draconianos e de reformas constantes no modo de admi-
nistrar a justiça, tem permitido ir acompanhando o ritmo crescente 
a que os processos vão entrando. 

A título de comparação, basta recordar que, em 1986, primeiro 
ano da participação portuguesa numa Comunidade a 12 membros, 
entraram no Tribunal de Justiça 329 novos processos e em 1987 um 
pouco menos de 400, contra perto de 800 nos últimos anos. 

Não esqueçamos, neste contexto, que, como exigência de igual-
dade de todos perante a justiça, os tribunais da União praticam um 
multilinguismo rigoroso, comunicando com as partes e divulgando 
a sua jurisprudência nas 24 línguas oficiais existentes na União 
desde o último alargamento à Croácia, o que, em termos de tradu-
ção e de interpretação, implica gerir 552 combinações linguísticas 
para mais de 1 milhão de páginas a traduzir por ano e cerca de 700 
audiências e reuniões a exigirem anualmente o recurso à interpre-
tação simultânea! Podem Vossas Excelências imaginar o que isto 
implica, em termos de organização e de empenhamento de recur-
sos humanos altamente qualificados e, por via de consequência, dos 
correspondentes recursos financeiros. 

Apesar disso, o Tribunal tem conseguido reduzir sensivelmente, 
ao longo dos anos, a duração média de todo o tipo de processos 
que lhe são submetidos. Hoje em dia, um reenvio prejudicial é 
respondido em cerca de 15 meses, um recurso direto em 20 meses 
e uma prejudicial urgente em 3 meses. 

No entanto, se aos números que apresentei juntarmos os cerca de 
920 processos entrados e os 1500 processos pendentes no Tribunal 
Geral em 2017, facilmente se perceberá a dimensão do desafio para 
o qual o Tribunal deve, não só, propor legislação, mas, além disso, 
tomar ele próprio, sem esperar a intervenção do legislador (que 
implica procedimentos lentos e pesados), as medidas de reforma 
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que estejam ao seu alcance e sem as quais o sistema entraria em 
colapso. 

Assim, consciente da importância das novas tecnologias digitais 
e do papel que representam na comunicação a distância e na difu-
são do conhecimento, o Tribunal acaba de lançar uma iniciativa 
de primordial importância para responder às exigências crescentes 
deste contencioso multilinguístico que envolve milhares de tribu-
nais dos, ainda, 28 Estados-membros. O nome que se escolheu 
para esta “geringonça” – “European Judicial Network” ou “Espace 
Judiciaire Européen en Réseau” ou “Espaço Judicial Europeu em 
Rede” – exprime a sua verdadeira natureza: é um grande espaço de 
cooperação online entre o Tribunal de Justiça e os tribunais nacio-
nais, marcado por uma relação de confiança e de respeito mútuo 
pela missão e as competências próprias de cada um. 

Para se perceber a importância deste processo, basta dizer que, 
no ano de 2017, em 740 processos entrados no Tribunal de Justiça, 
mais de 530 (isto é, cerca de 73%) resultaram de reenvios prejudi-
ciais dos tribunais nacionais. 

Nesta paisagem judiciária, Portugal tem conhecido uma evolu-
ção positiva. Com efeito, o número de questões prejudiciais subme-
tidas anualmente pelos tribunais portugueses ao Tribunal de Justiça 
aumentou de 8 em 2014 e 2015 (francamente pouco) e 14 em 
2012 e 2013 (bastante razoável) para 21 em 2016 e 2017.  Estamos 
a par da Bélgica e (em 2017) da Espanha, mas muito abaixo da 
Holanda e bem longe dos 150 reenvios prejudiciais da Alemanha 
no mesmo ano. 

Em todo o caso, se esta evolução constituir o resultado de uma 
progressiva tomada de consciência, pelos juízes e outros operadores 
da justiça, em Portugal, da importância do direito da União, como 
direito vigente em Portugal, fonte de direitos e deveres para os 
particulares no âmbito alargado de uma Comunidade de direito 
de mais de 500 milhões de pessoas, não posso senão regozijar-me 
com isso. 

Estou convencido, porém, de que uma análise fina da quali-
dade desses números poderá levar a conclusões menos otimistas, a 
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 suscitar a necessidade de ajustamentos e de intervenções corretoras 
significativas. 

De um século para outro: a evolução da União  
e os novos desafios

Voltemos, para já, ao tempo da nossa entrada na CEE!
A assinatura e a entrada em vigor do Tratado de Adesão coinci-

diram, grosso modo, com a celebração do Acordo de Schengen e a 
adoção do Acto único Europeu. Depois das Decisões do  Conselho 
de abril de 1970, sobre os recursos próprios das Comunidades 
Europeias, e de setembro de 1976, relativa à eleição por sufrágio 
universal direto dos representantes ao Parlamento Europeu, aque-
les atos constituíram a primeira manifestação estruturada de uma 
intenção reformadora dos autores dos Tratados no sentido de abrir 
caminho para avanços qualitativos no campo da integração e do 
respetivo quadro institucional, incluindo os fundamentos de uma 
cooperação europeia em matéria de política estrangeira. 

Era um começo, porém, ainda marcado pela necessidade de com-
pletar o processo de integração económica e comercial e de realizar 
o mercado interno, em espírito de convergência e de coesão econó-
mica e social e tendo em vista o crescimento do emprego no espaço 
comunitário. A tanto visava a iniciativa da Comissão conhecida sob a 
designação de Pacote Delors, com o objetivo confessado de concre-
tizar o Acto único e de realizar, até 1 de janeiro de 1993 (ou 31 de 
dezembro de 1992, consoante a pressa que se pretendesse aparentar), 
o grande espaço económico sem fronteiras internas. 

Ao mesmo tempo, ganhava corpo o objetivo da realização pro-
gressiva de uma União Económica e Monetária (UEM).  Lançado 
em Paris, em outubro de 1972, tal objetivo foi reafirmado no Acto 
único Europeu, confirmado no Conselho Europeu de  Hannover 
de junho de 1988, que para o efeito passou mandato a uma comissão 
presidida por Jacques Delors, e reiterado pelo Conselho  Europeu 
de Madrid de junho de 1989, que deliberou iniciar os trabalhos 
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preparatórios de uma conferência intergovernamental de revisão 
dos Tratados que assegurasse o prosseguimento da realização da 
UEM. O Relatório Cecchini sobre “os custos da não-Europa”, 
de março de 1988, funcionou também, por seu turno, como um 
detonador da aceleração do processo e do combate por uma nova 
União.

Lançou-se, assim, a CIG 92, que haveria de conduzir ao Tratado 
de Maastricht, de fevereiro desse ano, o qual representou o grande 
salto institucional em frente, antes de mais no estabelecimento da 
UEM e de uma moeda única. 

O Tratado não se ficou, contudo, por aí, longe disso: instituiu o 
conceito de cidadania europeia, deu consagração “constitucional” 
aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, como ele-
mentos essenciais de delimitação das competências entre a União 
e os Estados-membros, e acrescentou ao Tratado dois novos pilares, 
de carácter intergovernamental (a Política Externa e de Segurança 
Comum e a cooperação em matéria de Justiça e Assuntos  Internos), 
que, com o pilar da CE, vieram formar aquilo que logo se designou 
como a “União Europeia”. 

Ao mesmo tempo, acentuaram-se as preocupações com a polí-
tica social através de um protocolo de que se autoexcluiu o Reino 
Unido, e alargou-se a área de intervenção da Comunidade a domí-
nios como a educação, a formação profissional e a cultura, a saúde 
pública e a política industrial, que vieram acrescentar-se à investi-
gação, ao desenvolvimento tecnológico, ao ambiente e à proteção 
do consumidor, introduzidos pelo Acto único Europeu. 

Em 1997, o Tratado de Amesterdão, se ficou aquém do esperado, 
iniciou – e não foi pouco – um processo de “comunitarização” 
do III Pilar, que abriu caminho à criação do Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça, projeto ímpar no plano da pertença efetiva a 
um mesmo espaço europeu de cidadania, hoje fortemente abalado 
pela crise dos refugiados e o terrorismo internacional. 

Em 2001, o Tratado de Nice teve a ambição de preparar as insti-
tuições da União para o grande alargamento que se avizinhava e o 
falhado projeto de Tratado Constitucional, reciclado no Tratado de 
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Lisboa, deu lugar, em 2007, aos dois tratados que hoje em dia nos 
regem: o TUE e o TFUE. 

Foram 30 anos vertiginosos, que obviamente não cabem numa 
página e meia, mas foram os 30 anos que começaram no momento 
da nossa adesão e nos quais fomos chamados a participar como 
atores e já não como simples espectadores. 

Toda esta evolução se exprime, necessariamente, na estrutura e 
no conteúdo da jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

É um pouco desse filme que gostaria de vos apresentar nos 
minutos que se seguem. 

Os fundamentos da ordem jurídica da União  
e a constitucionalização dos tratados 

Os fundamentos da ordem jurídica da União foram sendo lan-
çados, na jurisprudência do Tribunal de Justiça, ao longo das duas 
primeiras décadas que se seguiram à criação das Comunidades Euro-
peias e progressivamente consolidados durante os anos 80 e 90.

A obra foi de tal monta que um verdadeiro processo de constitu-
cionalização dos Tratados pela via judicial se inaugurou e foi pros-
seguindo, à medida das questões de interpretação dos Tratados que 
eram colocadas ao Tribunal e das oportunidades de construtivismo 
institucional que com estas se abriam. 

Após a consagração e o progressivo desenvolvimento dos prin-
cípios fundadores do efeito direto e do primado, a afirmação da 
autonomia da ordem jurídica da União, como nova ordem consti-
tucional no espaço europeu, fez-se por etapas. 

Primeiro, através do reconhecimento de que o exercício, pela 
União, de uma competência partilhada com os Estados-membros, 
em áreas em que estes se abstiveram de legislar, submete a respetiva 
matéria à competência exclusiva da União – solução hoje consa-
grada no artigo 2.º, n.º 2, TFUE (princípio de “pre-emption”). Que 
poderia pretender-se de melhor para preservar o exercício, pela 
União, das competências que lhe são conferidas em concorrência 
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com os Estados-membros, reforçando assim as condições de reali-
zação dos objetivos e das políticas da União e a consistência do seu 
edifício institucional? 

Segundo, mediante o reconhecimento da competência da União 
para celebrar acordos internacionais quando ela seja necessária para 
permitir àquela exercer as suas competências no plano interno. 
Uma tal competência, reconhecida de início pela jurisprudência do 
Tribunal de Justiça (acórdãos AETR, de 1971, e Kramer, de 1976), 
na ausência de disposição expressa do Tratado, por implicação das 
competências conferidas à União no plano interno, acha-se hoje 
consagrada expressamente no artigo 3,º, n,º 2, TFUE. 

Terceiro, excluindo a aplicação dos princípios e regras de direito 
internacional público aplicáveis à alteração e revisão dos tratados 
internacionais, por vontade livre das Partes Contratantes. Quer dizer, 
as regras inscritas nos Tratados para a sua própria revisão são obrigató-
rias e tão imperativas como as regras de revisão de uma constituição. 

Quarto, pela afirmação da possibilidade de responsabilizar os 
Estados-membros pelos prejuízos causados aos particulares por 
violação do direito da União da responsabilidade da administração 
ou do legislador nacional (acórdãos Francovich, 1991, e Brasserie du 
Pêcheur e Factortame, 1996) ou dos tribunais, sejam eles supremos 
(acórdão Köbler, 2003). Portugal ficou, desde 2015, associado a esta 
saga jurisprudencial, através do caso João da Silva e Brito e. o. c. Estado 
Português (Air Atlantis), que iniciei em Portugal como advogado e 
acabou no Tribunal de Justiça, na sequência das questões prejudi-
ciais colocadas por uma das varas cíveis de Lisboa. 

Quinto, através da progressiva formulação, pelo Tribunal de 
 Justiça, de um catálogo de direitos fundamentais – originariamente 
não escrito no Tratado –, o que não é para admirar, uma vez que 
este, de início, não pretendia mais do que criar uma Comunidade 
económica e comercial. Foi a pressão de alguns tribunais constitu-
cionais, como o alemão e o italiano, que levou o Tribunal a admitir, 
nos anos 70, que os direitos fundamentais comuns às  constituições 
dos Estados-membros constituíam princípios gerais a respeitar 
no âmbito do direito da União. A adoção da Carta dos Direitos 
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 Fundamentais da União Europeia (que constitui, em boa medida, 
uma codificação dos direitos fundamentais de carácter civil, político, 
social e económico progressivamente definidos e desenvolvidos na 
jurisprudência do Tribunal), e o reconhecimento, pelo Tratado de 
Lisboa (ver artigo 6.º, n.º 1, TUE), de que Carta tem força jurídica 
igual aos Tratados vieram consagrar expressamente essa evolução, 
de natureza constitucional: não há constituição moderna democrá-
tica sem um catálogo de direitos fundamentais. 

Finalmente, como sustentei em artigo publicado em 1993 junta-
mente com Nuno Piçarra, o Tribunal de Justiça reconheceu, no seu 
Parecer 1/91 sobre o projeto de criação, por acordo com os países da 
EFTA, de um sistema judicial próprio ao Espaço Económico Euro-
peu, a existência de limites materiais implícitos à revisão dos Tratados, insus-
cetíveis de ser ultrapassados mesmo através da revisão destes últimos. 

Em nosso entender, esta última etapa veio culminar o processo 
de progressiva “constitucionalização” dos Tratados, iniciado desde os 
anos 60 pela via jurisprudencial, e a afirmação daqueles como um 
verdadeiro “estatuto constitucional” da União Europeia. 

Nestas condições, entendo que não foi dramática a recusa, pelos 
eleitorados de alguns Estados-membros, de ratificação do projeto 
de Tratado Constitucional da União Europeia. 

Poderia, a esse respeito, perguntar-se: quem precisa de um Tratado 
se já tem, na prática, uma Constituição? Só não respondo de forma 
perentória porque há uma fonte de legitimação que nenhuma obra 
jurisprudencial pode substituir: a expressão soberana da vontade 
popular, aprovando, com a indispensável solenidade, a norma fun-
damental de uma comunidade política democrática. 

A evolução do contencioso no Tribunal de Justiça: 
espelho das transformações sociais e políticas

O que acaba de dizer-se abre a porta à compreensão das impor-
tantes mudanças qualitativas operadas no conteúdo da jurispru-
dência do Tribunal de Justiça, em resposta à própria evolução da 
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sociedade, da economia, da política, da tecnologia e das relações 
internacionais nas últimas décadas. 

Na altura em que aderimos à CEE, em 1986, a jurisprudência 
do Tribunal era solicitada principalmente em assuntos relacionados 
com a realização do mercado interno e a concretização das quatro 
liberdades fundamentais do Tratado. Foi aliás essencialmente com 
base numa sinergia entre a Comissão Europeia e o Tribunal de 
Justiça que se desataram os cordões do espartilho e que o mercado 
comum pôde concretizar-se. 

Muitos de nós terão presente o célebre caso “Cassis de Dijon”, 
de fevereiro de 1979, pelo qual o Tribunal de Justiça declarou 
incompatível com o princípio da liberdade de circulação de mer-
cadorias a proibição, imposta pela Alemanha, de importar o licor 
com esse nome, fabricado em França, com o pretexto de que o res-
petivo teor alcoólico era inferior à graduação mínima estabelecida 
no direito alemão. 

Ou se recordarão da decisão do Tribunal de Justiça, de 1987, 
relativa à chamada lei alemã sobre a “pureza da cerveja” (cerveja 
sem aditivos); ou também do acórdão de julho 1988 que censurou 
a legislação italiana que impedia a fabricação e venda de massas 
alimentares (pasta), incluindo as importadas, que não utilizassem 
exclusivamente trigo duro; ou ainda da decisão de outubro de 1998 
que declarou contrário ao Tratado o decreto francês que reservava 
a utilização da denominação foie gras para preparações que obede-
cessem às exigências técnicas nele fixadas, sem qualquer cláusula de 
reconhecimento mútuo. 

Os (poucos) processos portugueses chegados nessa altura ao 
 Tribunal de Justiça ou se situavam no mesmo registo ligado ao fun-
cionamento do mercado interno, em particular à livre circulação 
de trabalhadores e à livre prestação de serviços, como o processo 
da Rush Portuguesa (acórdão de março de 1990), ou se relacionavam 
com a Política Agrícola Comum (processo Sociedade  Agropecuária 
Vicente Nobre) ou com os auxílios de Estado concedidos à DAI – 
Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial para a instalação 
de uma unidade de refinação de açúcar de beterraba, no quadro da 
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utilização da quota de produção de beterraba atribuída a Portugal 
pelo Acto de Adesão às Comunidades (processo ARAP, Alcântara e 
RAR c. Comissão, acórdão de 2002), ou ainda (e muito em especial) 
com as trapalhadas na aplicação dos fundos estruturais comunitá-
rios (FSE, FEDER, FEOGA-Pescas, Fundo de Coesão), que nada 
contribuíram para abrilhantar a imagem do país junto da burocra-
cia bruxelense. 

Inscrevem-se ainda nesta linha de jurisprudência económica 
outros processos portugueses julgados nas décadas de 90 e 2000, 
com base em recursos diretos contra decisões da Comissão em 
matéria de concorrência e controlo das concentrações, nos domí-
nios das indústrias de base (cimentos) e dos serviços de interesse 
geral (exemplo, recurso da EDP, acórdão de setembro de 2005 – 
mercados da eletricidade e do gás em Portugal: aquisição da GDP 
pela EDP e a ENI) ou relacionados com o regime do IVA ou dos 
impostos aplicáveis à circulação de automóveis importados ou pro-
duzidos no País. 

Merecem ainda referência, pela importância institucional ou 
pecuniária de que se revestiram, os processos relacionados com ale-
gados auxílios de Estado decorrentes do regime fiscal especial das 
Regiões Autónomas, mais precisamente a Região Autónoma dos 
Açores (recurso de 2003, acórdão de 2006) ou com as subvenções 
à indústria comunitária de transformação de tomate (incluindo a 
indústria portuguesa) que levou à condenação da Comissão 
 Europeia num montante total à volta de 30 milhões de euros (pen-
dente nos dois tribunais entre 2003 e 2009). 

A criação do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades 
Europeias respondeu, aliás, à necessidade de reforçar a proteção 
judicial dos particulares no âmbito destas matérias económicas 
complexas, através da instituição de um duplo grau de jurisdição, 
ao mesmo tempo que permitia uma eficaz instrução dos processos 
e o estabelecimento dos factos por uma primeira instância que 
libertava o Tribunal de Justiça para a análise, em última instância, 
das questões de direito. 

As Décadas da Europa.indd   212 13/05/19   17:29



PORTUGAL NA JUSTIçA EUROPEIA

213

A diversificação do contencioso na nova Europa  
dos cidadãos

O que se disse até agora mantém-nos essencialmente no campo 
da economia, em particular das trocas comerciais. 

Porém, em resultado da evolução das competências da União 
que antes descrevi, o panorama que encontrei após o regresso ao 
Luxemburgo em 2012 era radicalmente diferente. 

De facto, hoje em dia, grande parte do contencioso é de natureza 
institucional e política, com profundas implicações sociais. Basta 
dizer que, se em 1986 o número total de casos relacionados, direta 
ou indiretamente, com o mercado comum, a União aduaneira, as 
quatro liberdades económicas e a política comercial representava 
60% do número total de processos entrados, em 2017, exatamente 
as mesmas matérias ocupavam pouco mais de 43% do número total 
de casos recebidos na secretaria do Tribunal. Por si só, a cidadania 
da União, o espaço de liberdade, segurança e justiça e as questões 
institucionais representaram 20% do número total de processos. 

A evolução a que acabo de referir-me traduz, antes de mais, uma 
radical diversificação do contencioso que exprime, por sua vez, o 
impressivo alargamento dos domínios de competência da União 
e das suas instituições. 

Mais do que isso, o significado profundo desta evolução permite 
confirmar a fundamental transformação da União Europeia de um 
mero esquema de integração comercial e económica (uma “Europa 
dos mercados”, o que já não era pouca coisa), num verdadeiro pro-
jeto de integração política e social do Continente (a “Europa dos 
cidadãos”), única garantia possível de paz, de solidariedade, de coe-
são e de liberdade no quadro de um Estado de direito. Por isso é 
que os inimigos destes valores se lhe opõem tão encarniçadamente. 

Darei apenas alguns exemplos em quatro das grandes áreas que 
compõem atualmente a ação da União. 

Em primeiro lugar, em matéria de direitos fundamentais. Hoje 
em dia, é raro o processo, nas mais diversas áreas do direito da União, 
em que não seja invocada a violação de um ou mais direitos con-
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sagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União  Europeia 
(adiante “Carta”), desde o respeito pela vida privada e familiar, os 
direitos das crianças e o direito de asilo à liberdade de empresa, 
ao direito de trabalhar e de exercer uma profissão e à proteção de 
dados pessoais; da liberdade de consciência ou de religião ao prin-
cípio da igualdade e não discriminação, nas suas diversas declina-
ções, aos direitos de cidadania e aos chamados direitos sociais, bem 
como às garantias ligadas ao direito à justiça e a uma tutela judicial 
efetiva (direito de acesso a um tribunal e a um julgamento impar-
cial, presunção de inocência, direitos de defesa) ou aos princípios 
da legalidade e da proporcionalidade dos delitos e das penas. Sem 
esquecer, acima de tudo, a proibição da pena de morte, o direito à 
vida e à integridade do ser humano e, como alicerce de todos os 
direitos fundamentais, a dignidade inviolável do ser humano, à qual 
o TJUE reconheceu um valor absoluto e incompressível. 

Tornou-se, aliás, jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, 
desde o Tratado de Lisboa, que quaisquer normas de direito da 
União e quaisquer regras adotadas no plano nacional para lhes dar 
execução devem ser interpretadas e aplicadas em conformidade 
com Carta. Com efeito, como determina o artigo 51.º da Carta, 
esta tem por destinatários não apenas as instituições da União, mas 
também os Estados-membros quando apliquem o direito da União. 

Além disso, quando os direitos consagrados na Carta correspon-
dam aos direitos garantidos pela Convenção Europeia dos Direitos 
do Homem (adiante “Convenção”), o sentido e o âmbito desses 
direitos deve ser o mesmo que lhes seja dado pela Convenção, tal 
como interpretada pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
(TEDH), a menos que a proteção conferida pelo direito da União 
seja mais forte (artigo 52.º, n.º 3, da Carta). 

Tudo isto traduz um movimento de aproximação entre as duas 
grandes ordens jurídicas de proteção dos direitos fundamen-
tais na Europa, a da União Europeia (da Carta) e a do Conselho 
da Europa (da Convenção). Na prática, o Tribunal de Justiça e o 
TEDH estudam-se, consultam-se e citam-se mutuamente, com o 
objetivo de harmonizar (às vezes não sem dificuldade) os  princípios 
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de interpretação que aplicam, em espírito de cooperação e mútuo 
reconhecimento.

Não admira, por isso, que o artigo 6.º TUE tenha vindo prever, 
expressamente, a adesão da União à Convenção Europeia – mais 
do que isso, determinar: “A União adere à Convenção Europeia 
[…]”. Por aí se vê que este objetivo adquiriu, desde então, uma 
vocação constitucional em direito da União.

Assim, após anteriores tentativas, frustradas por falta de base 
jurídica nos Tratados, iniciaram-se, em 2010, negociações que cul-
minaram, em 2013, num projeto de acordo de adesão da União 
à Convenção. A Comissão Europeia, tendo em vista garantir a 
necessária segurança jurídica numa matéria tão delicada, subme-
teu o referido projeto, nos termos do artigo 218.º, n.º 11, TFUE, 
a prévio parecer vinculativo do Tribunal de Justiça, focado sobre a 
questão de saber se as condições previstas no projeto de adesão à 
 Convenção eram compatíveis com os Tratados. 

Foram sete os pecados que o Tribunal imputou ao projeto, por 
atentarem contra as caraterísticas próprias do direito da União, pondo 
em risco a sua integridade e autonomia. O Tribunal concluiu então, 
no seu Parecer 2/2013, que o referido projeto, tal como se achava 
redigido, não era compatível com o Tratado da União Europeia. 

O parecer suscitou viva emoção e reações contraditórias na dou-
trina e nos meios jurídicos europeus: alguns críticos viram nele 
uma condenação definitiva da ideia de adesão da União à Conven-
ção. Não penso que assim seja: os pecados detetados pelo Tribunal 
de Justiça eram graves, mas não eram mortais. A porta não ficou, 
portanto, fechada à correção dos vícios de que o projeto padecia 
e o Tribunal de Justiça deixou, no parecer, pistas para a superação 
do impasse. A verdade é que, até agora, ainda não se avançou nesse 
sentido.

Não penso que seja fácil corrigir os vícios apontados ao projeto. 
Mas, em todo o caso, uma coisa é certa: o nível de proteção dos 
direitos fundamentais no âmbito da ordem jurídica da União não 
fica nada a dever a qualquer outra ordem jurídica, nacional ou 
internacional, incluindo a do Conselho da Europa. 
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Pelo contrário, não tenho a menor hesitação em afirmar que a 
jurisprudência “direitos fundamentais” do TJUE, nomeadamente 
após a adoção da Carta, atingiu um nível de proteção exemplar.

Curiosamente – e lamentavelmente –, tenho a sensação de que 
toda esta problemática da proteção dos direitos fundamentais no 
âmbito da União Europeia e da adesão desta à Convenção passou 
ao lado da doutrina jurídica portuguesa. Ao contrário, o silêncio, 
que tentei, julgo que sem êxito, quebrar com um artigo sobre o 
Parecer 2/2013, tem, em Portugal, sido de chumbo. 

Em segundo lugar, convém referir o grande domínio da cidada-
nia europeia e do Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, onde 
aliás a questão do respeito dos direitos fundamentais assume uma 
particular acuidade e, por vezes, um dramatismo agudo, agrava-
dos pela crise dos refugiados e o afluxo de centenas de milhar de 
migrantes económicos. 

A delicadeza e, por vezes, a gravidade das situações envolvidas – a 
execução de mandados de captura europeus, a existência de réus 
presos e em risco de expulsão iminente, o rapto de crianças ou 
lactentes na sequência de desavenças familiares, a necessidade de 
determinação urgente do Estado-membro competente para pro-
ceder ao exame de pedidos de asilo – levaram à instituição, desde 
março de 2008, de um procedimento prejudicial de urgência, a decidir 
em moldes especialmente acelerados que permitam alcançar uma 
decisão final entre dois e quatro meses. 

Neste contexto, há nomes que convém fixar. Um deles é o de 
Ruiz Zambrano, casal colombiano em risco de expulsão da  Bélgica 
para um país, na altura, em plena guerra civil e onde o primeiro 
filho de três anos de idade havia sido raptado durante uma semana. 
Salvaram-nos da expulsão os dois filhos que, entretanto, haviam 
nascido no país de acolhimento, a Bélgica, e aos quais foi reconhe-
cida a nacionalidade belga. Recordando que o estatuto de cidadão 
da União tende a ser o estatuto fundamental dos nacionais dos 
Estados-membros, o Tribunal considerou que um tal estatuto se 
opõe a medidas nacionais que tenham o efeito de privar os cida-
dãos do gozo efetivo do essencial dos direitos por ele conferidos. 

As Décadas da Europa.indd   216 13/05/19   17:29



PORTUGAL NA JUSTIçA EUROPEIA

217

A recusa de permanência e de autorização de trabalho a nacionais 
de um Estado terceiro, como a Colômbia, no Estado-membro em 
que residem os filhos de tenra idade, nacionais do referido Estado -
-membro, e que essas pessoas têm a cargo, teria esse efeito, pelo que 
seria contrária ao direito da União. A noção de cidadania a produ-
zir, por si só, a plenitude dos seus efeitos!

Por detrás desta proclamação está a ideia de que os direitos ine-
rentes à cidadania da União incluem o de prosseguir uma vida 
familiar normal no Estado-membro de acolhimento, aí benefi-
ciando da presença, a seu lado, dos membros da respetiva família, 
ainda que nacionais de países terceiros, os quais poderiam benefi-
ciar, neste caso, de um direito de permanência derivado. 

Ruiz Zambrano é, pois, um dos nomes que ficam na história da 
jurisprudência da União Europeia. 

Mas, em matéria de nome, valeria a pena, por curiosidade, citar o 
litígio que opôs uma senhora austríaca com domicílio na  Alemanha 
ao Land de Viena, o qual, na sequência da adoção da jovem senhora 
por um cidadão alemão, e em virtude da lei da abolição da aristocra-
cia, dotada de força constitucional na  áustria, lhe recusou o direito 
de usar o título nobiliárquico da família do pai adotivo: Fürstin 
von Sayn-Wittgenstein, isto é, “Princesa de...”. Como, segundo o 
direito alemão, os termos «Fürstin von» são considerados, não um 
título nobiliárquico, mas um elemento constitutivo do nome, o 
Tribunal de Justiça considerou que a recusa de registo desse nome 
constitui uma restrição às liberdades de circulação e permanência 
reconhecidas pelo artigo 21.º TFUE aos cidadãos da União, justi-
ficada porém com base em razões ligadas à ordem constitucional 
austríaca, em particular o princípio da igualdade. Note-se, porém, 
que, neste ponto, o Tribunal não deixou de lembrar o disposto 
no artigo 4.º, n.º 2, TUE, segundo o qual a União respeita a 
identidade nacional dos seus Estados-membros, da qual pode fazer 
parte a forma republicana do Estado.

Em muitos outros casos, não é possível conhecer os nomes dos 
cidadãos europeus beneficiários da proteção do Tribunal de  Justiça, 
porque a muitos foi reconhecido o direito ao anonimato. Se não, 
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saber-se-ia, por exemplo, quem era o casal composto por um ita-
liano e uma grega, que vivia em Itália e em que a mulher, por 
acordo entre os dois, foi dar à luz em Atenas, onde vivia a família 
materna, mas que, na altura em que se previa o regresso de mãe e 
filha a Itália, se recusou a regressar ao domicílio familiar. 

Divórcio, separação da família, problemas insolúveis de regulação 
do poder paternal – tornaram-se hoje praticamente parte do quo-
tidiano das deliberações do Tribunal! 

Mas o dramatismo de algumas das situações pessoais envolvidas 
nestes processos é particularmente bem ilustrado por um acórdão 
de abril deste ano, em que um cidadão do Sri Lanka, antigo com-
batente dos Tigres Tamil, solicitava o benefício da chamada prote-
ção subsidiária perante o risco de suicídio em caso de reenvio para 
o país de origem, onde fora submetido a torturas severas. 

Em contrapartida, o Tribunal de Justiça admitiu que o pedido de 
asilo de uma pessoa que havia apoiado as atividades de uma rede 
terrorista pode ser rejeitado, ainda que essa pessoa não haja come-
tido pessoalmente atos de terrorismo, nem agido como instigadora 
ou participado na comissão desses atos. 

A relação complexa entre, por outro lado, a necessária proteção 
da vida e da segurança das pessoas perante ameaças terroristas de 
grande violência e, por outro, o respeito devido aos direitos funda-
mentais, nomeadamente o direito à privacidade e à confidenciali-
dade das comunicações, a proteção de dados pessoais e a liberdade 
de expressão, conheceu episódios de alta tensão, como no processo 
Digital Rights Ireland, que conduziu à anulação de disposições da 
diretiva relativa às comunicações eletrónicas, que previam a conser-
vação maciça de dados gerados ou tratados no quadro da prestação 
ao público desses serviços; ou como no processo Schrems, em que 
estava em causa o nível de proteção a respeitar no caso de transfe-
rência para os Estados Unidos de tais dados de caráter pessoal. 

Para além disso, o Tribunal tem procurado também equilibrar 
os direitos sociais com as exigências de rigor financeiro, nomea-
damente no acesso às prestações de segurança social por parte de 
cidadãos da União que fizeram uso da liberdade de circulação, mas 
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não exercem qualquer atividade económica no Estado-membro de 
acolhimento, constituindo por isso um encargo desproporcionado 
para esse Estado. O Tribunal definiu estritamente as condições em 
que isso pode acontecer, de maneira a prevenir a prática, por vezes 
sistemática, do chamado “turismo social”. 

Pode dizer-se que as matérias ligadas à cidadania europeia, ao 
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça e aos direitos funda-
mentais vieram, nos últimos tempos, retirar visibilidade e posição 
cimeira no conjunto do contencioso às matérias relativas ao euro 
e à UEM, questões que marcaram de modo muito especial a pri-
meira parte do meu mandato como juiz no TJUE.

Com efeito, em terceiro lugar, foram estes últimos os temas cuja 
importância avultou nos anos seguintes ao desencadear da crise 
financeira, com as graves ameaças para a estabilidade dos mercados 
financeiros e dos sistemas bancários. 

O facto é que, ao inscreverem no Tratado o objetivo da moeda 
única, os Estados-membros acertaram no alvo e fizeram o que se 
impunha na lógica de construção da União. Não mediram, con-
tudo, a imensidão da tarefa, dos custos e dos esforços necessários 
para alcançar um objetivo cuja complexidade era difícil de avaliar.

O problema residiu em que o Tratado não previu os instrumen-
tos indispensáveis para lidar com uma situação dessas no quadro de 
uma moeda comum a países com situações económicas e políticas 
orçamentais desencontradas.

Foi preciso, assim, recorrer a subterfúgios jurídicos à margem do 
Tratado e fazer apelo a instrumentos de direito internacional, isto 
é, a acordos entre os Estados-membros, para atingir as metas indis-
pensáveis à concretização do projeto da UEM e do euro. 

Em consequência disso, a liderança da ação política e legislativa 
no plano da União passou da Comissão Europeia para o Conselho 
e, mais do que isso, para órgãos informais, como o Eurogrupo, ou 
desprovidos ainda de tradição institucional que os legitimasse como 
órgãos plenos de decisão constitucional, como o Conselho Europeu, 
quando não para os próprios Estados-membros, sobretudo os mais 
importantes, como a Alemanha, só ou associada à França. 
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Como não podia deixar de ser, o núcleo essencial do método 
que, durante décadas, tinha constituído a chave do sucesso das 
Comunidades Europeias – o chamado “método comunitário” – foi 
submetido a rude prova e abalado nos seus alicerces. 

Quatro exemplos podem servir para ilustrar os delicados proble-
mas jurídico-políticos suscitados neste domínio.

Refiro-me, em particular, i) ao tratado que criou o Mecanismo 
Europeu de Estabilidade (MEE), cuja criação exigiu, aliás, uma 
revisão do Tratado de acordo com um procedimento simplificado, 
ii)  ao Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação, 
mais conhecido por Pacto ou Tratado Orçamental, iii) à criação de 
três novas autoridades europeias de supervisão financeira, e iv) ao 
 anúncio, pelo governador do BCE, Mário Draghi, do Programa 
OMT – Outright Monetary Transactions, de compra maciça 
de títulos da dívida pública dos Estados-membros nos mercados 
secundários. 

Em três destas situações, o Tribunal de Justiça foi chamado a 
intervir. Deixou claro que a única interpretação possível dos 
 Tratados era a que preservava a integridade do projeto europeu. 
Mas as mazelas do sistema não puderam curar-se sem entorses mais 
ou menos significativas. 

Torna-se, assim, imperioso completar o edifício institucional da 
União económica, monetária e bancária e ir até ao fim do método 
comunitário, como bem sublinha a recente iniciativa do presidente 
Macron, de relançamento da União Bancária – até ver, friamente 
recebida pelo atual governo alemão. 

Em todo o caso, a crise deixou rasto profundo: ainda hoje passo 
boa parte do tempo a tratar, como juiz relator, casos relacionados 
com auxílios de Estado aos bancos em dificuldades, com o funcio-
namento dos sistemas de garantia dos depósitos e de indemnização 
dos investidores em procedimentos de resolução e de insolvên-
cia de estabelecimentos bancários ou com pedidos de acesso a 
documentos cobertos pelo segredo profissional, com vista a obter 
ressarcimento ou a exercer direitos de defesa no âmbito de pro-
cedimentos abertos pelas autoridades de supervisão bancária e 
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financeira. Sem esquecer as séries de questões prejudiciais remeti-
das, nomeadamente, por tribunais espanhóis, no quadro de litígios 
entre bancos e particulares, resultantes da impossibilidade em que 
muitos se viram de satisfazer os encargos decorrentes de emprésti-
mos imobiliários na sequência da crise financeira. 

Produto da crise e das medidas de austeridade que se lhe segui-
ram foram também as várias tentativas de invocação, por parte de 
entidades sindicais, do direito da União contra as reduções salariais 
no sector financeiro ou no sector público, a última das quais em 
recurso interposto para o Supremo Tribunal Administrativo pela 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em nome de alguns 
juízes do Tribunal de Contas, alegando que o corte salarial transi-
tório que se lhes aplicou a partir de outubro de 2014 ameaçava a 
independência da magistratura. O Tribunal de Justiça deu à questão 
uma dimensão constitucional e, por isso, contrariamente a casos 
anteriores, respondeu-lhe – eventualmente a pensar noutros países 
onde o Estado de direito tem corrido sérios riscos – com o obje-
tivo de sublinhar a importância que revestem, neste contexto, as 
garantias de independência do judiciário, ainda que, no caso con-
creto, esta não estivesse em causa. 

Dimensão constitucional teve também o caso Gauweiller, relativo 
ao programa OMT, do BCE, no âmbito do qual o Bundesverfas-
sungsgericht, o Tribunal Constitucional alemão, invocou a noção 
de “identidade constitucional” da República Federal, para pôr de 
sobreaviso as instituições da União quanto a uma eventual inva-
são das prerrogativas dos órgãos constitucionais daquele Estado. 
 Invocação semelhante teve lugar, ainda mais recentemente, em 
reenvio prejudicial do Tribunal Constitucional italiano, no processo 
conhecido por Taricco II, relacionado com a proteção do princípio 
da legalidade dos delitos e das penas no âmbito de aplicação das 
regras italianas sobre prescrição em casos de fraudes graves às regras 
do IVA que punham em causa os interesses financeiros da União. 

Em ambos os casos acabados de citar, o Tribunal de Justiça não 
deixou dúvidas quanto às exigências decorrentes dos Tratados mas 
evitou, pela clareza dos seus pronunciamentos, possíveis “conflitos 
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constitucionais”, do género dos que, no passado, o haviam oposto 
exatamente aos mesmos tribunais constitucionais, a propósito da 
proteção dos direitos fundamentais na ordem jurídica comunitária. 

Finalmente, a atualidade política e social dos últimos tempos tem 
irrompido com força na jurisprudência, quer no âmbito das rela-
ções externas da União, quer no quadro de questões de sociedade 
que põem em jogo a aplicação de regras do Tratado ou de disposi-
ções da Carta dos Direitos Fundamentais, quer ainda no domínio 
das novas tecnologias ligadas, em especial, à moderna economia 
digital. 

No domínio das relações externas da União, avultam os pare-
ceres vinculativos que o Tribunal de Justiça foi chamado a emitir 
relativamente a projetos de acordos com países terceiros, como o 
acordo comercial e de proteção dos investimentos com Singapura 
e o acordo PNR – Passengers Name Registration – com o Canadá. 
Cito também os processos abertos em matérias tão delicadas e 
politicamente carregadas como a aplicabilidade ao território do 
Sara Ocidental e águas adjacentes, reclamados pela Frente Polisário, 
dos acordos de parceria com o Reino de Marrocos em matéria de 
comércio, de agricultura e de pescas; ou como as relacionadas com 
a competência da União para celebrar um acordo com a Tanzânia 
no quadro da PESC, tendo em vista a luta contra a pirataria e a 
garantia de segurança da navegação ao largo das costas da Somália, 
nas quais estiveram envolvidas forças navais colocadas sob a direção 
da União Europeia. 

E lembro ainda a importância assumida, nos últimos anos, pelo 
contencioso relativo às medidas restritivas e de congelamento de 
bens de pessoas e organizações implicadas em atos de terrorismo, 
como Ossama bin Laden, a Al-Qaida, os Talibãs, o Hamas, os 
Tigres Tamil ou pessoas a elas ligadas. Ou o contencioso resultante 
de medidas tomadas relativamente a entidades, como a Rosneft, 
consideradas ligadas às autoridades russas responsáveis pela desesta-
bilização da situação na Ucrânia. 

Relativamente às questões de sociedade, julgo particularmente 
interessante salientar o aparecimento de um número crescente de 
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processos (alguns dos quais ainda pendentes) que envolvem ques-
tões de natureza bioética ou religiosa, relativas à orientação sexual 
ou a discriminações de diversa natureza. 

Assim, no domínio da bioética, vale a pena citar os acórdãos 
Brüstle, de 2011, e International Stem Cell, de 2014, ambos relativos 
à noção de “embrião humano” e à exclusão da patenteabilidade da 
utilização de embriões humanos para fins industriais, comerciais 
ou de investigação científica, bem como à patenteabilidade de uma 
invenção quando implique a prévia destruição de embriões huma-
nos ou a sua utilização como matéria-prima. 

Por sua vez, questões ligadas à religião têm sido colocadas ao 
Tribunal de Justiça em relação com a interpretação das exigências 
de diretivas comunitárias ou da Carta dos Direitos Fundamentais. 
Neste contexto, o Tribunal foi solicitado a pronunciar-se i) sobre 
a legalidade da proibição de porte do véu islâmico imposta por 
uma empresa a uma trabalhadora cujas funções implicavam con-
tacto constante ou frequente com o público; ii) sobre o abate ritual 
sem atordoamento durante a “festa islâmica do sacrifício” na região 
belga flamenga, implicando a definição do equilíbrio apropriado 
entre, por um lado, a liberdade de religião e o respeito pelos cos-
tumes nacionais em matéria de ritos religiosos e, por outro lado, a 
proteção dos animais no momento da occisão e a salvaguarda da 
saúde pública; iii) sobre o regime aplicável ao tratamento de dados 
pessoais recolhidos, na Finlândia, por membros da coletividade reli-
giosa das Testemunhas de Jeová no quadro da sua atividade de pre-
dicação porta-a-porta; iv) sobre a legitimidade da recusa, por uma 
Igreja Evangélica alemã, de adjudicar a uma especialista a realização 
de um estudo sobre discriminação racial, pelo motivo de a mesma 
não pertencer àquela confissão, ou ainda v) sobre a legalidade do 
despedimento imposto a um médico chefe de serviço, por um hos-
pital católico, também alemão, pelo facto de o mesmo, sendo cató-
lico, se ter divorciado e voltado a casar… 

Em terceiro lugar, refiro dois processos relativos à orientação sexual, 
um julgado em 2015, relativo aos critérios de exclusão da dádiva 
de sangue por indivíduos do sexo masculino cujo comportamento 
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sexual era suscetível de os colocar em grande risco de contrair 
doenças infeciosas graves transmissíveis pelo sangue; o outro, cujo 
acórdão foi proferido em 5 de junho passado, relativo à recusa, 
pelas autoridades romenas, de reconhecer o casamento celebrado 
na Bélgica entre um cidadão romeno e um norte-americano e, por 
via de consequência, de reconhecer a este último a qualidade de 
cônjuge, membro da família do primeiro e, portanto, um direito 
de residência por período superior a três meses. 

A proibição de discriminações de diferente origem, inscrita no 
artigo 19.º TFUE, na Carta e nas diretivas de aplicação, tem, por 
sua vez, dado causa a inúmeros processos. Assim tem sucedido com 
as discriminações em razão da idade (exemplo: o recrutamento de 
agentes da polícia local em cidades espanholas ou de agentes das 
forças de segurança no País Basco); com discriminações fundadas 
no sexo (exemplos: a proteção devida às trabalhadoras lactantes, 
a exigência de uma estatura física mínima nos concursos de entrada 
numa escola de polícia, a limitação do acesso das mulheres a 
empregos militares na Bundeswehr ou a recusa de contratar uma 
mulher como cozinheira nos Royal Marines…); com discrimina-
ções baseadas em alegado handicap resultante da obesidade (!); ou, 
enfim, com as eventuais discriminações no emprego (por exemplo, 
a recusa de licenças de maternidade ou de férias pagas) infligidas a 
uma mãe que recorreu (ou se viu forçada a recorrer) a uma “bar-
riga de aluguer”. 

Por seu lado, a moderna economia digital começou já a dar ori-
gem a importantes processos que deixam antever o desenvolvi-
mento futuro que poderá ter o contencioso nesta matéria. 

Com efeito, uma nova vaga de processos tem dado entrada, desde 
o início da década, neste domínio de importância crucial para a 
modernização e a competitividade da economia europeia: Uber, 
Google, Facebook, Bwin, Amazon, Apple, Starbucks são ou foram 
visados em processos relacionados com a definição da respetiva ati-
vidade e a determinação das normas aplicáveis (transporte ou ser-
viços na sociedade da informação), a proteção de dados pessoais e 
o chamado “direito ao esquecimento” na internet, o acesso livre a 
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redes WIFI e a proteção de direitos de autor, bem como com casos 
de difamação online, com a exploração de jogos de azar e apostas 
mútuas em linha e com os famosos tax rulings muito utilizados por 
alguns países, ansiosos por captar investimentos estrangeiros. 

Uma referência se justifica ainda a uma série de outros casos, 
hoje em dia também muito em voga, relacionados com a proteção 
dos direitos dos passageiros do transporte aéreo em casos de atraso 
ou anulação de voos, de greve selvagem ou de colisão entre um 
avião e uma ave. 

Finalmente, entrou já, nos finais do ano passado, a primeira 
questão prejudicial relacionada com o Brexit, proveniente da High 
Court da Irlanda, com o objetivo de clarificar as consequências do 
dito Brexit sobre a determinação do Estado-membro responsável 
pela análise de um pedido de asilo. São, evidentemente, de esperar 
novos casos neste âmbito, nos tempos mais próximos. 

Conclusão

De tudo o que precede poderão tirar-se várias conclusões quanto 
à evolução institucional das Comunidades e da União e ao seu 
impacto sobre o contencioso da União. Para não alongar este texto, 
deixarei esse cuidado a cada um. 

Em síntese, é indiscutível que as Comunidades, ao mesmo 
tempo que aumentavam de dimensão com os sucessivos alar-
gamentos, viram os limites das suas competências e campos de 
atuação drasticamente alargados a novos domínios, num processo 
de construção progressiva de uma União que já não é apenas 
comercial e económica, porque tem uma moeda única e está a 
caminho de uma União Bancária, constitui um espaço único de 
cidadania e uma área de liberdade de segurança e justiça, onde o 
respeito pelos direitos fundamentais é assegurado pelo conjunto 
do sistema judicial da União, onde o ambiente e os consumido-
res são protegidos e que se bate por uma presença autónoma e 
robusta na cena internacional, em período de crise profunda das 
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soberanias e da própria relação entre Estados democráticos, que 
ameaçam a paz no plano global. 

O certo é que tudo isto implica um desafio imenso para os tri-
bunais da União. Por isso é que o Tribunal Geral está a caminho 
de aumentar o número de membros para o dobro, que novas com-
petências podem ser para este transferidas do Tribunal de Justiça 
e que mecanismos graduais de filtragem dos recursos estão sendo 
previstos, permitindo, espera-se, ao Tribunal de Justiça concentrar-
-se cada vez mais eficazmente nas suas tarefas essenciais de tribunal 
supremo e constitucional no espaço jurídico da União.

Isso dito, o importante é que o Tribunal de Justiça nunca se 
transforme numa bolha de jurisprudência assética, com desconhe-
cimento das realidades sociais ou desprezo pela evolução do mundo 
e da vida, pelos avanços da ciência e da técnica, pelas mudanças na 
sociedade internacional ou pelas mutações da economia. 

No plano pessoal, é certo que, em outubro, deixarei de estar 
na primeira linha de resposta jurídica aos novos desafios. Mas era 
altura de procurar algum descanso. Certamente, um descanso ativo 
e vigilante porque não é possível a qualquer cidadão europeu com 
responsabilidades ficar insensível às crises e aos desafios que se 
adivinham. 
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A visão estratégica para vencer 
o século XXI e a afetação dos fundos 

comunitários

João Cravinho*

Introdução

O que vou abordar é uma traição ao título inicial. Mas não ao 
espírito das conferências. Peço benevolência para esta errância de 
vontade.

Nos últimos 30 anos a minha experiência comunitária sofreu uma 
evolução. Preocupei-me com os fundos e com outras dimensões da 
construção europeia, especialmente a dimensão social e a dimen-
são política. Hoje, os fundos continuam a ter muita relevância, da 
mesma forma que tinham há 30 anos. Quanto às dimensões políticas 
e sociais que mais me preocupavam à época, sinto uma profunda 
perplexidade e ceticismo: poder-se-á repor o projeto europeu na 
linha evolutiva inicial? Dificilmente, pelo menos nos próximos anos. 

Perante as condições em que a União Europeia (UE) está, com a 
retirado do Reino Unido, e com novas necessidades exigindo orça-
mentos consideráveis para serem enfrentadas a sério, Portugal tem 
de lutar para não perder peso na afetação dos fundos comunitários. 

* Ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território do 
xIII Governo Constitucional, entre 1995 e 1999.
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Talvez perca menos do que se está a anunciar agora.  Suponho 
que as negociações futuras nos darão algum ganho de causa. 
De outro modo, seria como se fôssemos punidos por termos tido 
bons resultados. 

Os fundos comunitários foram e são extremamente relevantes 
para o desenvolvimento do país. Prezo-os nessa capacidade. Até 
2020 teremos feito um investimento com componente comunitá-
ria, componente nacional pública e componente nacional privada 
superior a 200 mil milhões de euros, o que não é soma pequena. 

Estamos outra vez no momento em que temos de pôr em cima 
da mesa uma questão absolutamente fundamental. Sejam mui-
tos ou poucos os fundos comunitários que nos possam vir para o 
futuro, o que queremos fazer com eles? Qual a estratégia a que eles 
devem dar apoio?

O primeiro governo de António Guterres colocou a resposta a 
essa questão no centro das suas prioridades para o futuro. Dando 
execução a esse desígnio, preparou em 1998-99 o Plano Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social (PNDES), aprovando-o 
para vigorar no período 2000-2006. Realce-se que o governo de 
Guterres quis desde logo sublinhar o desígnio que presidia a esse 
Plano Nacional encimando-o por um título significativo e claro: 
«Uma Visão Estratégica para Vencer o Século xxI». Escusado será 
justificar que os Quadros Comunitários de Apoio (QCA), alimen-
tados pelos fundos comunitários, fossem considerados instrumen-
tos decisivos da sua progressiva realização. 

Na ótica do desenvolvimento nacional a médio e longo prazo 
que hoje cumpre relançar, até que ponto a referida Visão Estratégica 
para vencer o Século xxI gizada há 20 anos pode ainda contribuir 
para a definição do quadro diretor da aplicação dos fundos comu-
nitários? Claro que com os ajustamentos exigidos pela muito maior 
inteligência que hoje temos das grandes mudanças de sociedade que 
moldarão poderosamente o nosso futuro nas próximas décadas.

Mas em jeito de entrada na matéria, interessará relevar primeiro 
os desenvolvimentos ocorridos após a adesão, em grande parte 
impulsionados pela continuada aplicação dos fundos comunitários.
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Os fundos comunitários e as grandes transformações 
económicas e sociais após a adesão

O Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 
apoiava-se no QCA III e programas seguintes. Antes dele, os fun-
dos comunitários tinham já um importante historial como fac-
tores essenciais do desenvolvimento do país, começando pelas 
ajudas pré-adesão e continuando pelos fundos aportados a Portugal 
após 1985.

Entre 1985 e 1989, como é natural, alargou-se consideravelmente 
o campo de ação reservado à intervenção dos fundos comunitários, 
no valor total de cerca de 300 milhões de contos absorvidos por 
cerca de 2900 projetos. Ainda nesse período, em 1988, foi aprovado 
o Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portu-
guesa, PEDIP, dotado de cerca de 360 milhões de contos para o 
período 1988-1992. 

A afetação de fundos comunitários a Portugal ganhou expressão 
muito mais significativa a partir do reforço da política comunitária 
de coesão sob o impulso do chamado Pacote Delors I (1987-1992) 
e Delors II (1993-1999).

Entre 1989 e 2013 Portugal beneficia de um volume total de 
96 mil milhões de euros, a preços constantes de 2011, provenien-
tes dos fundos estruturais e de coesão1. A essa soma acresceram 
afetações públicas e privadas, respetivamente, de 48 mil milhões e 
34 mil milhões de euros. O total do investimento correspondente 
foi de 178 mil milhões de euros, apoiados por fundos comunitá-
rios na proporção de 54%. O contributo dos fundos comunitários 
foi excecional, como atesta o seu peso em termos de percenta-
gem do PIB médio anual no período considerado: 2,4% no Pri-
meiro Quadro comunitário de Apoio (QCA I), de 1989 a 1993; 

1 Os dados seguintes constam de uma boa obra de referência patrocinada pela 
Fundação Francisco Manuel dos Santos e coordenada por Augusto Mateus, 
25  Anos de Portugal Europeu. A economia, a sociedade e os Fundos Estruturais, 
parte III, «Fundos e Reforço de Financiamento Estrutural da UE a Portugal».
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3% no QCA II, 1994-1999; 2,6% no QCA III, 2000-2006; e 1,3% 
no período de 2007-2011 do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) 2007-2013.

Os fundos estruturais e de coesão apoiaram um leque largo de 
investimentos, entre os quais os investimentos em infraestruturas 
assumiram particular expressão, destacando-se muito em especial 
as infraestruturas de transporte e, dentro destas, as infraestruturas 
rodoviárias. O QCA I (1989-93) deu significativo apoio financeiro 
à construção de 1135 km de autoestrada, de itinerários principais e 
complementares, bem como a renovação de 640 km de via-férrea. 
O QCA II (1994-99) contribuiu para a construção e reabilitação 
de 645 km de estradas e 1125 km de via-férrea e obras de bene-
ficiação em 8 portos. O QCA III (2000-06) apoiou a moderni-
zação da rede fundamental na extensão de 2278 km e da rede 
complementar na extensão de 2276 km; a renovação de 484 km 
de via-férrea e a ampliação dos aeroportos Sá Carneiro e de Faro. 
Por sua vez, o QREN, no período 2007-2011, ajudou a construir 
e reabilitar 3133 km de estradas, 104 km de ferrovia.

A par destes investimentos, por si só impressionantes, os fun-
dos deram também considerável apoio financeiro a investimen-
tos significativos nos domínios, entre outros, do ambiente (água, 
saneamento básico, proteção ambiental) e do equipamento social 
(ensino, saúde, cultura) bem como a projetos de investimento a 
cargo de empresas privadas.

É imensa a diferença entre o Portugal de hoje e o Portugal de 
1985. Pese embora os 10 anos que a grande crise iniciada em 2008 
já leva, os últimos 30 anos marcam o período da mais intensa e pro-
funda transformação económica e social que a nossa História regista. 

É justo reconhecer no plano económico que as ajudas comu-
nitárias foram decisivo catalisador das grandes transformações 
ocorridas no país nas últimas décadas após a adesão.

Portanto, prossigo com uma breve documentação do essencial 
dessas transformações.

Se quisermos representar de modo bastante abrangente, mas 
também de forma breve e incisiva, o largo caminho percorrido 
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desde a adesão, o melhor será recorrer à evolução de três indicado-
res bem conhecidos: a taxa de mortalidade infantil, a esperança de 
vida à nascença e o índice de desenvolvimento humano. Todos eles 
espelham os resultados alcançados, não como o fruto de interações 
de banda estreita, mas como o produto de uma vasta e complexa 
panóplia de profundas transformações societais nas mais diversas 
áreas, com enormes consequências no modo como hoje vivemos e, 
ainda mais relevante, no modo como poderão viver as novas gera-
ções. No suporte a todas essas transformações, encontramos sempre 
um forte desenvolvimento infraestrutural, nas suas mais diversas 
configurações, pese embora a sua constante demonização.

A queda dramática da mortalidade infantil é bem conhe-
cida e reconhecida em Portugal e na comunidade internacional. 
No período de uma geração passámos de um dos maiores atrasos 
na Europa para o topo da União Europeia. Ainda antes da adesão, 
na década de 70, já se conseguira uma grande melhoria, conside-
rando o ponto de partida de 55,5 por 1000 nascimentos em 1970 
para 24,3 em 1980. De então para cá, chegou-se a 2,9 mortes por 
1000 nascimentos em 2013, mantendo-se aproximadamente esse 
valor nos anos seguintes.

A esperança de vida à nascença também teve uma evolução 
muito favorável, de 71,1 anos em 1980 para 81,3 em 2016. Ou seja, 
em probabilidade, na atualidade um recém-nascido viverá cerca de 
10 anos mais que um recém-nascido no início da década de adesão. 

Vejamos agora o que se passou com o índice de Desenvolvi-
mento Humano. Trata-se de um índice assim definido: “Um índice 
composto que mede as realizações em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano – uma vida longa e saudável, o conheci-
mento e um padrão de vida digno”2.

O PNUD calcula este índice para 187 países. Em 2013, o IDH 
de Portugal foi igual a 0,822, compreendido no grupo de 49 países 
de índice muito elevado, entre a Noruega (0,944) e a Argentina 

2 PNUD. Relatório do Desenvolvimento Humano 2014. Sustentar o Progresso Humano: 
Reduzir as Vulnerabilidades e Reforçar a Resiliência.
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(0,808), ocupando a 41.ª posição. Antes da adesão às Comunidades 
Europeias o nosso IDH era bastante mais baixo tanto em termos 
absolutos como relativos: 0,643 em 1980 contra os 0,86 da Suíça, 
o país europeu mais bem colocado.

Figura 1. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 1980–2013

Fonte: PNUD Relatório de Desenvolvimento Humano 2014

No início da década de 80 estávamos 20% abaixo do melhor 
valor europeu. Em 2013, a nossa distância para o melhor europeu 
era apenas de 13%. Se não tivéssemos logrado diminuir a distância 
relativa ao melhor europeu, em vez de estarmos na 41.ª posição, 
estaríamos 30 posições abaixo, ao nível do México e das Seicheles, 
na 71.ª posição. É importante observar que os mais elevados 
ritmos de crescimento do índice de Desenvolvimento Humano 
em  Portugal ocorreram nas décadas de 80 e de 90, período em que 
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os apoios comunitários (incluindo as ajudas pré-adesão) e as con-
sequências económicas da adesão imprimiram uma nova dinâmica 
ao desenvolvimento do país.

Nessas duas décadas o crescimento anual do IDH em Portugal 
foi muito superior ao crescimento observado na generalidade do 
grupo de países em que Portugal se integra.

Quadro 1. Média Anual do Crescimento do IDH 1980–2013(%)

1980-1990 1990-2000 2000-2013

Países de IDH muito elevado

Portugal

0,52

0,96

0,62

0,97

0,37

0,41

Fonte: PNUD Relatório de Desenvolvimento Humano 2014

Cumpre agora chamar a atenção para uma temática que absor-
veu no passado parte significativa do investimento de fundos 
comunitários, no caso em infraestruturas e equipamentos públicos. 
Trata-se da questão da equidade territorial. 

Há muito quem pense que o desenvolvimento de infraestru-
turas e equipamentos públicos deve obedecer essencialmente, ou 
até apenas, a uma lógica de eficiência económica, descartando-se a 
preocupação com problemas de equidade, não só em geral como, 
muito em especial, no que toca à equidade territorial. Por exemplo, 
infraestruturação pesada do interior do país? Só se houver retorno 
económico e financeiro que pague o investimento. Esta é a sabe-
doria convencional. Obviamente, não é a ocasião de discutir em 
profundidade o tema. Notarei apenas que se é verdade que se dis-
persaram pelo país muitos projetos de duvidoso interesse público, 
baseados numa pretensa equidade territorial sem rei nem roque, 
o ponto fundamental é que a equidade territorial é um princípio 
fundamental da coesão económica e social que a nenhum título 
pode ou deve ser descartado. Pelo contrário, sufragar democratica-
mente as orientações estratégicas que lhe dizem respeito e  objetivar 

As Décadas da Europa.indd   233 13/05/19   17:29



AS DÉCADAS DA EUROPA

234

desde logo a sua realização são obrigações inalienáveis dos poderes 
públicos nacionais e locais.

Em parte, foi o que se tentou fazer com os fundos comunitários, 
embora de forma pouco trabalhada sistemicamente e por demais 
sujeita a distorções de conveniência política, como se os fundos 
comunitários fossem dádivas de recursos livres e não meios sempre 
escassos a alocar a bem fundamentadas prioridades nacionais e locais.

Ainda assim, poderemos dizer que a equidade territorial foi, 
implícita ou explicitamente, vetor diretor da aplicação dos fun-
dos comunitários. A realidade é que uma jovem democracia em 
ânsia de legitimação social e de consolidação política não poderia 
deixar de assegurar uma dinâmica mínima de equidade territorial. 
E nesse contexto o contributo mais visível, e também mais solici-
tado popularmente, coube às infraestruturas e equipamentos que 
foram surgindo por todo o país.

No intuito de documentar sinteticamente a dinâmica de equidade 
territorial que se instalou no país, sobretudo à custa dos dinheiros 
comunitários, o Quadro 2 regista índices de dispersão referentes aos 
valores regionais da esperança de vida, do índice de Desenvolvi-
mento Humano e do índice de Conforto das Populações. O período 
coberto, 1981-1997, tem a seu favor o facto de estar compreendido 
no intervalo temporal em que mais se destacou o impacto relativo 
dos apoios comunitários. O exame do Quadro 2 sugere que a equi-
dade territorial deveria estar muito mais presente no Portugal do fim 
do século passado que no país do início da década de 80. A diferença 
entre os valores de 1997 e 1981 aponta nesse sentido. 

No último quinquénio do século xx, já era por demais evidente 
que o país se tinha transformado profundamente em pouco mais de 
duas décadas em democracia e de uma década pós-adesão. Os indi-
cadores anteriormente registados são disso prova irrefutável. Mas face 
à preocupação quanto aos grandes desequilíbrios territoriais que 
hoje se verificam, importa chamar a atenção para os notáveis ganhos 
de equidade territorial, entre a década de 70 e fim do século xx, não 
em termos de médias regionais (NUT II)  mas a nível territorial bem 
mais baixo, as NUT III. Esses ganhos devem-se em grande parte à 
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ação conjugada do funcionamento do regime democrático em busca 
de consolidação política e da aplicação dos recursos muito significa-
tivos garantidos pela nossa adesão à integração europeia.

A figuras seguintes registam a esse nível territorial mais por-
menorizado os índices de esperança de vida, de desenvolvimento 
humano (IDH) e de alfabetização em 1970 e 1997. 1970 é repre-
sentativo da situação antes do 25 de Abril. 1997 espelha o grande 
salto qualitativo e quantitativo de que o país beneficiou em pouco 
mais de 20 anos de democracia e 10 anos de adesão.

Figura 2

Quadro 2. Índices de Dispersão dos Valores Regionais da Esperança  
de Vida e do IDH, 1981-1997

1981 1991 1997

Esperança de vida

IDH 

0,024

0,068

0,016

0,053

0,019

0,046

Fonte: MEPAT Portugal Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social Plano de Desenvolvimento Regional.
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Figura 3

Figura 4

As diferenças entre as manchas relativas a 1970 e 1997 são quase 
esmagadoras, podemos dizê-lo sem risco de inverdade. 

Pelo seu especial significado, realço a Figura 4, referente ao nível 
de alfabetização. Continuaremos a ser castigados por largos anos 
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pela indesculpável negligência que o antigo regime dedicou à alfa-
betização e à educação em geral. A 30 anos do século xxi, as man-
chas de analfabetismo, superiores a 1 analfabeto em 3 portugueses, 
dominam expressiva maioria do território nacional. NUT III havia 
em que os analfabetos eram 50% da população. Chegar ao último 
quartel do século xx neste estado é obra. Provavelmente, a obra 
do antigo regime cujas consequências diretas e indiretas mais têm 
pesado e mais pesarão sobre o nosso futuro. 

A Visão Estratégica para Vencer o Século XXI  
e o futuro

Por alturas do início da preparação do QCA III, a maioria da 
população estava bem consciente das grandes transformações 
operadas em Portugal na década e meia precedente. Vivia-se um 
clima de otimismo quanto à possibilidade de fazer assentar o nosso 
futuro num novo quadro de desenvolvimento internamente coeso 
e internacionalmente aberto. O êxito da ExPO de 1998 refor-
çou esse sentimento na medida em que comprovou, aos olhos dos 
nacionais, a capacidade nacional para conceber e realizar grandes 
projetos de alta complexidade e elevado perfil tecnológico. Para 
muitos Portugal estaria apto a virar de página na sua trajetória his-
tórica, saindo da resignada continuidade de paradigmas tradicionais 
para modelos capazes de assegurar a colocação do país num escalão 
superior dos países europeus, no horizonte largo de uma geração, 
quatro ou cinco décadas à frente.

O I Governo de Guterres assumiu essa ambição de fundo, na 
consciência de que se estava no limiar de uma possível revolu-
ção económica global que ameaçava de morte o nosso modelo 
tradicional, mas que também podia abrir novas oportunidades a 
Portugal no contexto da sua valorização como uma mais -valia 
territorial europeia. Como o fez? Fazendo-lhe corresponder 
um plano de ação assente numa Visão Estratégica para Vencer o 
Século xxI.
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Sabemos que foi profundamente dececionante o desenvol-
vimento do país nos anos todos que o século xxi já leva. Por 
inúmeras razões. Não creio que a referida Visão Estratégica seja 
responsável pelas causas de tal fracasso. Bem pelo contrário. Agora 
que se sente de novo a premente necessidade de alterar em pro-
fundidade o modelo de desenvolvimento do país, que orientações 
da Visão Estratégica para Vencer o Século xxI poderão merecer 
consideração na ótica do futuro que desejamos para nós e para as 
novas gerações? 

Quadro 3. Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social  
(Uma visão estratégica para vencer o século XXI: objetivos,  

elementos a valorizar, finalidades)

Grandes objetivos Elementos a valorizar Finalidades

Elevar o nível de 
qualificações dos 
portugueses, promover o 
emprego e a coesão social

Conhecimentos, 
competências, nível cultural 
global

Empregabilidade,  
bem-estar, coesão social

Alterar o perfil produtivo 
em direção às atividades do 
futuro

Atividades, factores 
de competitividade e 
tecnologias dinamizadoras e 
estruturantes da economia 
mundial a médio/longo 
prazo

Sustentabilidade dos sistemas 
de coesão económica e 
social

Afirmar a valia do território 
e da posição geoeconómica 
do País

Centralidade na economia 
mundial

Impulsos externos de 
crescimento sobre o 
conjunto do território 
nacional

Promover o 
desenvolvimento sustentável 
das regiões, a qualidade 
de vida urbana e o 
desenvolvimento rural

Potencial das regiões Competitividade do território, 
qualidade do desenvolvimento 
urbano e rural, 
sustentabilidade dos recursos 
naturais e do ambiente

Garantir a melhoria 
sustentada da proteção social

Soluções efetivas de proteção 
(universalidade, diferenciação 
positiva, solidariedade, 
complementaridade de 
responsabilidades

Sustentabilidade social

Fonte: Quadro I Plano nacional de Desenvolvimento Económico e Social. MEPAT 
1999
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O Quadro 3 regista os grandes objetivos, os elementos a valori-
zar e as finalidades da Visão Estratégica para Vencer o Século xxI. 
Todos estes dados são importantes para boa ponderação da agenda 
acima enunciada. Todos esses elementos devem ser apreciados 
em termos da sua interação simbiótica e dinâmica. Mas como 
é evidente e natural, as matérias das primeiras quatro linhas do 
 Quadro 3 estão mais abertas à evolução das questões comunitá-
rias que as matérias referentes à proteção social. Mas convirá ter 
sempre presente que o social é parte integrante, a seu modo e a 
títulos diversos, das interações fundamentais que deverão pautar 
o futuro do país. 

A operacionalização inicial da Visão Estratégica, muito em espe-
cial por via do QCA III, assentava em três aspetos principais, para 
além de vários outros também importantes mas que não cabem 
nesta nota. 

A saber:

a)  A estratégia atlântica como diretriz geral envolvente das ações 
dirigidas ao médio e longo prazo;

b)  O lançamento das infraestruturas pesadas que servem de base 
ao desenvolvimento territorial;

c)  A rápida progressão de capacidades científicas e tecnológicas 
necessárias para assegurar a crescente participação competitiva 
de Portugal no mundo da economia global do conhecimento.

No seu conjunto as três áreas acima mencionadas determinam 
um projecto nacional radicalmente diferente do simples aperfei-
çoamento incremental do modelo de desenvolvimento prosse-
guido anteriormente desde o 25 de Abril.

Esse projeto nacional continua válido? Para responder a essa 
questão cumpre saber o que lhe deu origem e o que dele foi já 
feito face aos desígnios nacionais para o futuro.
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A viragem para a estratégia atlântica

A Estratégia Atlântica – desenvolver Portugal como mais-valia 
europeia na sua fachada atlântica em interface com a economia glo-
bal – era a novidade mais radical até então proposta aos portugue-
ses como chave do seu futuro.

Na realidade, esta estratégia começou a ser conceptualizada e 
a entrar em marcha operacional logo no início do I Governo de 
Guterres, em janeiro de 1996. Serviu-lhe de arranque a revisão 
então requerida ao governo espanhol e à Comissão Europeia da 
participação de Portugal na Rede Europeia de Transportes criada 
pela Cimeira de Essen em 1994. A Cimeira de Essen reduziu a 
participação de Portugal a uma presença pouco mais que sim-
bólica, representada apenas por uma via rápida entre Valhadolid e 
 Lisboa. O que se propôs em 1996 é que esse projeto, o projeto 
n.º 8 da Cimeira de Essen, fosse substituído por um corredor mul-
timodal sublinhando a ligação da fachada atlântica ao centro da 
União Europeia, envolvendo rodovias, caminhos de ferro, portos 
e aeroportos principais. As negociações correram bem e rapida-
mente a substituição do projeto de Essen por um novo projeto 
n.º 8 nos termos acima expostos ficou consagrada ainda em 1996, 
na Cimeira de Dublin. Um mundo de diferença quanto à luta con-
tra a periferização de Portugal no continente europeu e a favor da 
possível centralidade a longo prazo de Portugal no interface União 
Europeia – economia global.

Um outro facto merece ser particularmente destacado como 
berço da estratégia atlântica. Trata-se da revisão de fundo da política 
marítimo-portuária, que culminou em 1998 com a publicação pelo 
Ministério do Planeamento, do Equipamento e da  Administração 
do Território (MEPAT) do Livro Branco Política Marítimo -Portuária 
Rumo ao Século XXI, aprovado por Resolução do Conselho de 
Ministros em julho de 1998. Essa revisão profunda comprovou fac-
tos importantes para o futuro, nomeadamente o bom posiciona-
mento de Portugal como centralidade geoestratégica atlântica e a 
existência de condições naturais em Sines para aí desenvolver um 
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Figura 5. Rede Trans-Europeia de Transportes pós-cimeira de Dublin

Fonte: Trans-European. Transport Network. European Commission. Directorate - 
-General for Energy and Transport. 
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grande porto de águas profundas à escala europeia, à medida que 
os grandes portos europeus no mar do Norte fossem sendo suces-
sivamente limitados na sua expansão, por razões ambientais e de 
exorbitantes custos de aumento de capacidade.

Na viragem para a estratégia atlântica a consagração europeia de 
um corredor multimodal na fachada atlântica a cargo de Portugal 
e a revisão da nossa política marítimo-portuária fizeram o mais 
difícil: a colocação no centro da agenda prioritária política de uma 
nova estratégia nacional completamente diferente daquela que pre-
valecera nos anos anteriores.

Com efeito, de acordo com a transformação do projeto de Essen 
num corredor multimodal e o que foi preconizado na  Estratégia 
Marítimo Portuária Rumo ao Século xxI ficou claro que o desen-
volvimento do país a médio-longo prazo deveria passar pela prio-
ridade à valorização global da posição de Portugal no centro de 
grandes rotas internacionais. Quer na direção leste-oeste, de que os 
canais do Suez e Panamá são infraestruturas fundamentais, quer na 

Figura 6
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direção norte-sul, de que o Atlântico Sul é parte muito significativa 
para Portugal, dado a presença relevante nesse espaço de países de 
língua portuguesa, como o Brasil e Angola. Essa tese também foi 
reforçada por outro facto particularmente revelador do papel que 
poderia caber a Portugal nas ligações com o  Atlântico Sul, agora 
por via aérea. Com efeito, os estudos de localização de um grande 
aeroporto nacional na região de Lisboa, reiniciados em 1996 e 
concluídos em 1999, com a escolha da Ota, demonstraram também 
que havia condições para desenvolver um grande hub aeroportuá-
rio, de nível europeu, especializado na captação de tráfego de e para 
o Atlântico Sul, concentrando-se aí as portas de entrada e saída de 
voos transcontinentais nesse espaço de e para a Europa.

Hoje, como há 20 anos, continuo a pensar que a estratégia atlân-
tica devidamente atualizada e reforçada poderá ser a chave do nosso 
desenvolvimento a médio e longo prazo. Para esse efeito, e nesse 
âmbito, a infraestruturação pesada base do modelo de desenvolvi-
mento territorial e o reforço da nossa participação na economia 
do conhecimento têm de ser devidamente inseridos na estratégia 

CAIXA 1
A Origem da Estratégia Atlântica

Conjugando todos estes factos, verifica-se que o I Governo de 
Guterres cedo começou a preparação de importantes bases da estra-
tégia atlântica, envolvendo articuladamente um grande reforço de 
participação nas Redes Trans-Europeias de Transportes, o delinea-
mento de uma estratégia marítimo-portuária visando em última 
análise a melhor inserção do país na economia transcontinental e 
a construção de novo aeroporto também hub transcontinental das 
ligações com o Atlântico Sul, tudo a realizar com considerável apoio 
de fundos comunitários.

O que se fez em 1999 foi integrar essas iniciativas num Plano 
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social bem mais 
abrangente.
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atlântica, vetor diretor das grandes transformações a operar nos seus 
respetivos domínios.

Por sua vez, a estratégia atlântica no seu conjunto, não sendo uma 
finalidade em si mesma, tem de ser concebida e posta em prática de 
modo a servir a realização de grandes finalidades nacionais, como a 
competitividade económica e territorial, a qualidade do desenvol-
vimento urbano e rural, a sustentabilidade dos sistemas de coesão 
económica, social e territorial promotores do nível de vida e bem 
estar generalizado dos portugueses, no respeito da sua igualdade de 
oportunidades e direitos fundamentais.

Agora e sobretudo no futuro. Assim, em última análise, a ação 
do Estado, isoladamente ou em cooperação com outros atores do 
desenvolvimento nacional, deve promover quer a infraestruturação 
pesada do território, quer a nossa participação na economia do 
conhecimento de modo a assegurar o alcance de finalidades acima 
mencionadas ou de idêntica natureza.

Não são esses os únicos grandes domínios que merecem 
desenvolvimento, mas são certamente dos mais relevantes pela 
transversalidade do seu impacto nacional e regional. Na óbvia 
impossibilidade de tratar tudo com um mínimo de adequação, 
concentra-se a inquirição sobre a eventual relevância futura das 
orientações da Estratégia para Vencer o Século xxI nos dois temas 
acima enunciados.

A qualidade das infraestruturas portuguesas  
numa perspetiva comparativa internacional

O mais conhecido e reputado índice de competitividade dos paí-
ses à escala global é o índice de Competitividade Global do World 
Economic Forum. Os rankings de 2015-2016 abrangem 144 países e 
12 áreas. As infraestruturas integram uma dessas áreas.

O índice global de competitividade de Portugal assume o valor 
de 4,52 a que corresponde o 35.º lugar no ranking mundial. A quali-
dade global das infraestruturas de transportes constitui, sem dúvida, 
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um dos pontos mais fortes da posição portuguesa. No conjunto, 
corresponde à 15.ª posição na escala mundial, com um valor igual 
a 5,7. Verdadeiramente notável é o 4.º lugar mundial atribuído à 
qualidade das nossas infraestruturas rodoviárias.

No âmbito da União Europeia, estamos também muito bem 
quanto à qualidade das infraestruturas rodoviárias. Segundo a 
Comissão Europeia, estávamos em primeiro lugar em 2013.

Está fora de dúvida que o nosso equipamento rodoviário bene-
ficiou desde a adesão de um extraordinário avanço em termos de 
qualidade. Mas ainda há muito a fazer, sobretudo em matéria de 
manutenção pesada, de requalificação e melhoria de segurança da 
Rede Nacional Complementar, formada por IC e Estradas Nacio-
nais, bem como no que toca a ligações de proximidade, as designa-
das ligações da última milha. Note-se também que em 1913 apenas 
estavam concluídos 56% da Rede de IC.

Figura 7. Portugal: Posicionamento de Competitividade Global WEF  
nos Planos Nacional e da Qualidade das Infraestruturas (2015-2016) 

A necessidade de investir fortemente a curto e médio prazo em 
infraestruturas pesadas não rodoviárias é de tal modo evidente que 
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dispensa informação adicional. A qualidade das  infraestruturas fer-
roviárias, portuárias e aeroportuárias ocupa a 24.ª ou a 25.ª posição 
na sua área. Nos últimos anos verificou-se acentuada degradação 
nos campos ferroviário e aeroportuário. 

Portugal precisa de um novo aeroporto internacional de grande 
capacidade e alta qualidade a nível europeu e não de uma série 
de remendos de aeroportos que se vão adicionando. A nossa par-
ticipação na Rede Trans-Europeia Ferroviária, tal como a quali-
ficação das redes internas, necessitam de grandes investimentos a 
todos os azimutes, desde o material circulante até ao orgware de 
funcionamento. Estão programados grandes investimentos portuá-
rios, nomeadamente em Sines, que hoje já movimenta mais carga 
que todos os outros portos nacionais juntos. 

O grande objetivo deveria ser chegar nos dois próximos Quadros 
Comunitário de Apoio a um nível global de qualidade de infraes-
truturas próximo do escalão de topo da União Europeia. Essa é 
uma exigência requerida pela nossa competitividade no interface da 
Europa com a economia global. Reconhecidamente difícil, mas 
de alcance possível com a ajuda comunitária.

Também estamos significativamente abaixo da média dos bons 
portos europeus no que diz respeito ao sistema logístico. Trata-se 
de um problema decisivo para o futuro. O que interessa aos utili-
zadores dos portos é a eficiência global do sistema logístico a que 
têm de recorrer. Temos de melhorar consideravelmente o nosso 
nível de eficiência ao longo de toda a cadeia de valor.

É o que resulta claro da análise dos índices internacionais de 
performance logística elaborados pelo Banco Mundial considerando 
seis dimensões, desde o desalfandegamento ou equivalente, pas-
sando pela qualidade dos portos e dos serviços de navegação até às 
posições logísticas intermédias. O nosso índice logístico fica-se por 
um valor 20% abaixo do da Alemanha.

Em conclusão, um fraco sistema logístico torna a competitivi-
dade fraca, mesmo com fortes infraestruturas de base. Portanto, 
os desígnios da infraestruturação futura deveriam dar prioridade 
à logística no seu todo, começando pelos aspetos administrativos: 
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já se fez bom caminho – janela única, por exemplo nos portos – 
mas há ainda muito a fazer.

O nosso posicionamento na cadeia de desempenho logístico da 
infraestruturação do território não se fica pela maior quantidade e 
melhor qualidade das infraestruturas físicas, o hardware. O software 
operacional e o orgware centrados na mais eficiente organização 
funcional são tão ou mais importantes que o hardware. 

Infraestruturas digitais e seu uso

Em nenhum outro campo como no que diz respeito ao bom uso 
das infraestruturas digitais se verifica tão fortemente a exigência 
de exploração conjunta de bom hardware e do melhor software e 
orgware, o mais próximo possível do estado da arte.

Estamos já em plena transição para um novo paradigma de 
sociedade. A transformação digital é peça centralíssima da passa-
gem da sociedade industrial, maciçamente fundada em sucessivas 
vagas de novas formas de energia e de processamento de materiais, 
bem como nos desempenhos de grandes massas humanas de baixa 
ou média qualificação, para a sociedade pós-industrial, profunda-
mente alicerçada no conhecimento, na informação e dados, ope-
rados em explosão criativa por profissionais de boa e muito boa 
qualificação. 

Numa perspetiva comparativa internacional, neste domínio 
onde estamos?

A resposta seria necessariamente demasiado simplista se se focasse 
na disponibilidade das infraestruturas termológicas. Temos de con-
textualizar simultaneamente a disponibilidade e o uso efetivo das 
infraestruturas. 

A título ilustrativo, atentemos nas profundas diferenças de con-
texto referentes à realização de uma grande infraestrutura de trans-
porte, por exemplo, a ponte Vasco da Gama, em contraste com uma 
grande infraestrutura digital, por exemplo, uma rede de banda larga 
ultra-rápida de 100 Mbps. 
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Uma vez disponibilizada a infraestrutura, no caso da ponte Vasco 
da Gama não é preciso “ensinar de raiz” eventuais utilizadores com 
o objetivo especifico de os habilitar a nela circular. Há centenas e 
centenas de milhares de portugueses aptos a tirar imediatamente, 
sem mais, todo o partido da nova infraestrutura. Já no caso da rede 
de banda ultra-rápida, o alargamento da capacidade utilizada em 
banda ultra-rápida está dependente tanto da literacia digital da 
população, hoje ainda bastante baixa, como da profunda transfor-
mação digital da economia e da sociedade, hoje também bastante 
mais atrasada do que se pensa. Nesta última matéria, temos pela 
frente trabalhos verdadeiramente ciclópicos.

Pelas razões acima expostas, o que faz sentido é ponderar simul-
taneamente a disponibilidade de infraestruturas e o seu efetivo uso 
no contexto da sociedade portuguesa. 

Segundo a Comissão Europeia, em 2016, o índice geral de 
desempenho digital de Portugal coloca-se na 14.ª posição, exa-
tamente a meio dos 28 Estados-membros da União Europeia. 
De modo geral, Portugal vem melhorando o seu posicionamento, 
o que merece ser sublinhado. O problema é que não só estamos 
distantes da fronteira como há uma aceleração recente da digitali-
zação nos países mais avançados.

O défice de capital humano é o nosso grande calcanhar de 
Aquiles. Curiosamente, o que mais se ouve dizer nos últimos tem-
pos é que os nossos recursos humanos são excelentes. A aparente 
contradição resulta do facto de estarmos a falar de coisas dife-
rentes e não comparáveis. Quem fala da excelência dos nossos 
recursos humanos, fala, e bem, dos investigadores e profissionais 
de alta qualificação. Quem considera grande o nosso défice de 
capital humano fá-lo, e muito bem, do ângulo da profunda ili-
teracia digital que reina na população. A discrepância entre estas 
duas afirmações não oferece razão de contradição. O que oferece 
são decisivos temas de reflexão, designadamente sobre o possível 
bom uso das qualificações desse grupo de excelência ao serviço 
da transformação digital das atividades em que o bem-estar dos 
portugueses se pode apoiar. 

As Décadas da Europa.indd   248 13/05/19   17:29



A VISãO ESTRATÉGICA PARA VENCER O SÉCULO xxI

249

Segundo o Digital ScoreBoard da Comissão Europeia, metade da 
população portuguesa não tem competências digitais básicas, o que 
está relacionado com o seu baixo nível educacional. Esta é a reali-
dade humana que domina a inserção das infraestruturas digitais num 
ambiente social, económico e organizacional difícil de transformar. 
Nesse sentido é absolutamente prioritária uma ação integrada e 
cooperativa entre público e privado encimada por uma Estratégia 
Nacional de Transformação Digital sob execução dinamizada e coor-
denada por um alto dirigente nacional, por exemplo, um ministro 
de Estado exclusivamente dedicado a tal grande objetivo nacional.

Iremos sempre necessitando de investir em melhores infraestru-
turas de cobertura mais alargada. Mas o nó da questão é o seu 
melhor uso generalizado segundo uma perspetiva sistémica de 
desenvolvimento a prazo. O país está já razoavelmente dotado de 
infraestruturas de qualidade, embora usadas por menos gente do que 
seria desejável. Encorajadoramente, estamos bem quanto ao acesso 
à banda larga de alta velocidade da próxima geração (7.ª posição) 
e nas subscrições para bandas largas de velocidade alta, igual ou 
superior a 30 Mbps (7.ª posição). Last but not least, estamos muito 
mal em matéria de preços de banda larga fixa (24.ª posição), com 
as inerentes consequências.

A boa notícia final é que há vários programas comunitários 
apoiados por importantes dotações financeiras, com origem tanto 
em fundos tradicionais como em orçamentos próprios de novas 
iniciativas dedicadas à digitalização no mais lato sentido. Mas não é 
multiplicando iniciativas desgarradas que poderemos tirar o melhor 
partido dessas disponibilidades. Nos novos programas não há quo-
tas por Estado-membro. Tudo tem de ser ganho em alta competi-
ção internacional. Para se conseguir assegurar verbas consideráveis 
no âmbito do consórcio vencedor tem de se ter necessariamente a 
capacidade de oferecer garantidamente contributos valiosos a nível 
da fronteira científica e tecnológica. E aquisição de tais capacidades 
num país como Portugal depende de planeamento a de médio e 
longo prazo, sustentado na sua realização por verbas muito acima 
dos nossos orçamentos tradicionais.
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Se outras razões não existissem – e existem – bastaria esse obje-
tivo para “obrigar” o país a adotar um Plano Nacional Estratégico 
Integrado de Transformação Digital, consciente de que haverá pro-
ximamente significativa aceleração da revolução tecnológica em 
curso. 

Portugal e a nova política de Redes Trans-Europeias

As Redes Trans-Europeias aprovadas no Concelho Europeu de 
Essen (1989) assentavam essencialmente em projetos de infraes-
truturas físicas, o hardware, interligadas de acordo com certa lógica 
de conectividade intra-europeia. Aspetos fundamentais relativos 
ao seu funcionamento e organização, como o software e o orgware 
da operação integrada dos serviços de transporte, raramente eram 
relevados.

O modelo das Redes Trans-Europeias decidido em Essen, 
assente no hardware, sobreviveu com pequenas alterações no início 
dos ciclos de programação de 1995-1990, 2000-2006 e 2007-2013. 
Era mais do que tempo de o reformular em profundidade.

Hoje estamos perante uma política de Redes Trans-Europeias 
radicalmente diferente daquela que nos veio de Essen. Perdemos 
ou ganhámos com a reorientação recentemente operada? Diga-se 
desde já que ganhámos. Sem margem para dúvida.

Considerando a experiência e os ensinamentos colhidos, bem 
como as significativas alterações tecnológicas em curso, a  Comissão 
Europeia lançou em 2009 uma revisão de grande envergadura da 
política de Redes Trans-Europeias, destinada a entrar em vigor no 
ciclo seguinte de programação financeira, de 2014 a 2020. Essa 
revisão culminou com a criação da chamada Connecting Europe 
Facility (CEF) dotada no Orçamento da UE com 30 mil milhões 
de euros, a que acrescem recursos provenientes do Fundo de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão.

A Connecting Europe Facility tem por missão apoiar a realiza-
ção, até 2030, de um Programa de Redes Trans-Europeias segundo 
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um modelo muito mais abrangente, que o modelo aprovado em 
1989. Estamos perante um enorme salto em frente determinado 
por notáveis aprofundamentos do âmbito, finalidades e exigên-
cias regulamentares que passaram a reger a promoção das Redes 
Europeias a partir de 2014, abrangendo três tipos de redes: ener-
gia, telecomunicações e transportes. Muito além da construção 
ou requalificação de infraestruturas físicas, o objetivo prioritário 
a alcançar através das Redes Trans-Europeias é a organização e o 
funcionamento integrado e sem ruturas de cadeias de prestação de 
serviço sob as mesmas normas, os mesmos princípios de interope-
rabilidade, os mesmos padrões de operação em todos os Estados-
-membros da UE. Neste contexto, os investimentos no software e 
no orgaware da operação assumem frequentemente a maior relevân-
cia e representam também a maior das dificuldades a vencer para o 
alcance do objetivo prioritário em vista.

No que toca à Rede de Transportes (TEN-T), a Comissão 
substitui as várias coleções espaciais de investimentos caracterís-
ticas do modelo anterior por uma única Rede Principal Trans-
-Europeia (core network) integrada por 9 corredores multimodais 
estruturados segundo os mesmos standards (Figura 8). Cada um 
destes corredores foi objeto de um estudo prévio destinado a 
fazer o diagnóstico exaustivo das suas lacunas e deficiências na 
ótica de objetivos da prestação de serviços de transporte atra-
vés de fronteiras da UE sem conflitos de operacionalidade ou 
descontinuidades de rede, no âmbito quer do próprio corredor 
em si mesmo, quer da sua interconexão com outros corredo-
res. Desse modo, já foram identificados os projetos a incluir em 
futuros programas anuais e inter-anuais da Connecting Europe 
 Facility. No caso português, cerca de 70.

Este processo decorreu já sob a orientação de coordenadores 
europeus designados para cada um dos corredores. O trabalho dos 
coordenadores é apoiado por inovatórios processos de governance, 
envolvendo Estados-membros da UE e os diversos stakeholders, 
consoante o corredor em causa. A nova política comunitária dá a 
maior atenção a este tema.
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Figura 8. Corredores da Rede Principal Trans-Europeia de Transportes

Fonte: Comissão Europeia – INEA

Também temos de realçar a atenção que a Comissão Europeia 
dedica à transformação dos sistemas de transporte em sistemas 
inteligentes, a desenvolver no âmbito do Mercado único Digital. 
Por um lado, trata-se de digitalizar em extensão e profundidade 
os sistemas de transporte em operação de modo a torná-los mais 
eficientes, mais sustentáveis, mais seguros. Por outro, trata-se de pre-
parar o terreno para a automação futura dos sistemas de transporte 
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com especial incidência no desenvolvimento de sistemas inteligen-
tes preparados para a gestão segura da condução rodoviária autó-
noma3. Tudo isto merece desde já a maior prioridade.

Portugal no Corredor Atlântico

Portugal participa na Rede Principal Trans-Europeia de Trans-
portes (core network) como parte integrante do Corredor Atlântico. 

A Figura 8, reproduzida na secção anterior, mostra-nos a inserção 
do Corredor Atlântico (linha amarela) a par de outros 8 corredo-
res, na Rede Principal Trans-Europeia. Para melhor compreensão 
da importância que ele assume, tanto para os Estados -membros 
que dele participam, como para a União Europeia em geral, 
reproduzo a seguir as Figuras 9 e 10. A primeira dá-nos uma visão 
pormenorizada do Corredor Atlântico, enquanto que a segunda 
pões em relevo a ligação direta e indireta do Corredor Atlântico 
com os restantes Corredores no quadro geral dos objetivos de 
interconetividade à escala de toda a União Europeia, a completar 
até 2030. 

Carlo Secchi, o coordenador europeu para o Corredor Atlân-
tico, realça em especial a dimensão marítima desta componente da 
Rede Principal:

“O Corredor Atlântico liga

• a península Ibérica
• a fachada atlântica do Continente e 
•  o centro da União Europeia através de Paris e  Normandia, pelo 

oeste da França e para leste por Estrasburgo e Mannheim.

3 European Commission (2016). Mobility and Transport, Intelligent Transport  Systems 
Innovating for the transport of the future. (2016) Mobility and Transport Connected 
European and Automated Driving (C – ITS).
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Figura 9. O Corredor Atlântico

Fonte: European Commission Trans European Core Network – Transport – Atlan-
tic Corridor Work Plan of the European Coordinator Carlo Sechi, May 2015.

Uma grande parte do valor acrescentado do Corredor deve-se 
ao acesso que ele assegura aos portos principais desde o Estreito 
de Gibraltar ao rio Seine (especificamente Algeciras, Sines, Lisboa, 
 Leixões (Porto), Bilbau, Bordéus, Le Havre, Rouen) e aos portos 
fluviais de Paris, Mannheim e Estrasburgo”. Mais adiante acrescenta 
que “o Corredor tem uma extraordinária dimensão externa da sua 
conetividade marítima no cenário mundial, estando ligado às princi-
pais rotas intercontinentais com a áfrica, América e Extremo Oriente 
através do estreito de Gibraltar (Extremo Oriente – Suez – Gibraltar 
– Atlântico/Extremo Oriente – Panamá – Europa/ América (Norte, 
Sul) – Europa/áfrica do Norte e Ocidental – Europa. Estes fluxos 
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estão ligados diretamente aos seus 7 portos fundamentais e à costa 
atlântica no seu conjunto”4. 

Repetidas vezes os documentos da Comissão enfatizam a grande 
importância atribuída à fachada atlântica e ao seu Corredor, visando 
assegurar a ligação eficiente e sem quebras de operação entre a 
fachada atlântica e o Centro da Europa.

Com efeito, o planeado Corredor Atlântico terá ligações diretas 
a 4 dos 9 corredores da Rede Principal:

4 Atlantic Corridor. Work Plano of the European Cordinator Carlo Secchi. May 2015, 
pp. 1 e 2.

Figura 10. Alinhamento do Corredor Atlântico e ligações com outros corredores

Fonte: Atlantic Corridor, Draft Final Report.
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•  partilhará uma secção entre Algeciras e Mannheim com o 
Corredor Mediterrânico;

•  ligará em Paris, e terá uma secção entre Metz e Estrasburgo, 
com o Corredor Mar do Norte-Mediterrâneo;

•  ligará em Mannheim com os Corredores Reno – Danúbio e 
Reno – Alpes

A Figura 8 dá conta desse posicionamento.
No puro domínio da possibilidade, mas nem sempre do ponto de 

vista da competitividade, contentores saídos de Sines, Lisboa ou Leixões 
chegarão sem ruturas de tráfego a quase toda a Europa. E vice-versa.5

No contexto da Rede Trans-Europeias de Transportes, o conceito 
estratégico de fachada atlântica deve-se a Portugal ao mudar o seu 
projeto de Essen, Via Rápida Lisboa – Valhadolid para o  Corredor 
multimodal ao longo da fachada atlântica portuguesa, englobando 
portos, ferrovia, rodovia e aeroportos.

5 Atlantic Corridor Study Draft Final Report.

CAIXA 2
A nova política de Redes Trans-Europeias

No cômputo global, a nova política de Redes Trans-Europeias, em 
geral, e o desenho do Corredor Atlântico, em particular, são fran-
camente favoráveis aos nossos interesses, na medida em que real-
çam precisamente a fachada atlântica como ponto forte da Rede 
Trans-Europeia. Por um lado, vemos reconhecida a importância da 
fachada atlântica para a União Europeia no seu conjunto. Por outro, 
no plano da fachada atlântica dá-se o devido relevo a três portos por-
tugueses – Sines, Lisboa e Leixões, incluídos no grupo dos 7 portos 
fundamentais do Corredor Atlântico. Conceptualmente, triunfámos 
na Europa. Mas recuámos no plano nacional, devido a sucessivas 
flutuações da prioridade atlântica na anterior década e meia. Nunca 
lhe faltou um mínimo de exaltações retóricas. A realidade é que 
foram tomadas decisões sobre grandes projetos que são contrárias à 
estratégia atlântica, tornando-a mais difícil e tardia.
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Teremos no futuro a visão estratégica, a vontade política e a 
capacidade de realização para aproveitar as oportunidades que nos 
são abertas pela nova política de Redes Trans-Europeias? Duas bre-
ves notas complementares deverão merecer a nossa atenção. 

Em primeiro lugar, é importante compreender que não estamos 
sós na fachada atlântica e que se não formos capazes de o realizar 
atempadamente e de modo eficaz, a Espanha se encarregará de o 
fazer com a maior das apetências, secundarizando Portugal. 

Em segundo lugar, muitos dos investimentos requeridos pela nova 
Rede Trans-Europeia são bastante mais exigentes e sofisticados que 
os investimentos em infraestruturas físicas a que nos habituamos 
desde Essen (1989). Em consequência, os projetos que apresentamos 
até agora são mais do mesmo, com raras exceções, denotando que 
estamos a ter grande dificuldade em entrar atempadamente nas 
novas regras de jogo.

CAIXA 3
A nossa grande dificuldade em matéria  

de Redes Trans-Europeias

Projetos de construção e requalificação de infraestruturas físicas 
aguardando cabimento de financiamento existem vários. Projetos de 
software e orgware já preparados na base das melhores práticas de fun-
cionamento e gestão, incluindo o recurso às mais eficazes tecnologias 
digitais, existem poucos em Portugal. Esse é um dos mais importantes 
desafios que a nova política de Redes Trans-Europeias nos coloca. 
Manifestamente, os conceitos integrados segundo exigentes normas 
de interoperabilidade e de eficiência global da cadeia operacional sis-
témica não têm sido o nosso forte, para dizer o menos.

Para além dos ambiciosos objetivos referentes a Portugal, pro-
curou-se densificar consideravelmente a quadrícula de corredores 
estruturais terrestres com funções de internacionalização da eco-
nomia (Figura 11). O objetivo foi reforçar nesse sentido a acessibi-
lidade do interior.
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Figura 11

Fonte: MEPAT (1998). Política Marítimo-Portuária Rumo ao Século XXI. 
Livro Branco. Lisboa.
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Desenvolvimento rodoviário depois da adesão  
e coesão e equidade territorial

A estratégia atlântica deve ser conduzida segundo princípios de 
justiça, de coesão e de equidade de modo a mobilizar os recursos 
relevantes sediados em todo o nosso território e a beneficiar os 
portugueses onde quer que eles vivam e trabalhem. É um obje-
tivo a promover em todas as circunstâncias pelas políticas públicas 
estruturantes do modelo de desenvolvimento a prazo que o país 
escolher. Sabemos bem que é necessário luta aturada e constante 
para assegurar esse objetivo, possível e desejado, para bem do país e 
da generalidade dos portugueses.

Sem esse empenho e cuidado é grande o risco de ver a estratégia 
atlântica, ou o prolongamento das tendências atuais, trabalhar, não 
para o reforço da coesão e da equidade no plano nacional, mas sim 
para o aprofundamento da histórica fragmentação litoral/interior. 
As infraestruturas de mobilidade de pessoas, bens, serviços e de 
comunicação pessoal têm papel decisivo, mas longe de suficiente 
só por si, para a estruturação dos necessários processos de desen-
volvimento, assentes no justo equilíbrio de aplicação simultânea 
dos princípios de eficiência, de coesão e de equidade em todas as 
dimensões da nossa vida em sociedade.

Nas condições da modernidade contemporânea, de entre essas 
infraestruturas destacam-se as rodoviárias e as telecomunicações. 
É da primeira que se trata nesta secção.

Nos últimos 70 anos a política rodoviária tem sido comandada 
por Planos Nacionais Rodoviários, sucessivamente elaborados em 
momentos de grande viragem das perspetivas económicas nacio-
nais. O primeiro desses planos data de 1945, no fim da II Guerra 
Mundial, e durou 40 anos. O segundo foi promulgado em 1985 
no início do processo de adesão, tendo em vista o relançamento 
da modernização da rede rodoviária com base no financiamento 
comunitário. Não obstante o progresso alcançado, em meados 
da década 90 era patente a necessidade de prosseguir o equipa-
mento rodoviário do país em moldes mais amplos e a ritmos mais 
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 acelerados. Surgiu assim novo Plano Rodoviário, conhecido pela 
sigla PRN 2000, atualmente em vigor. A Rede Rodoviária que 
hoje serve o país é vastissimamente superior àquela que existia no 
momento da adesão. Há ainda muita coisa a fazer, como já se escre-
veu. Incontroversamente, fizeram-se progressos muito significati-
vos nos anos após adesão. Erros também os houve, mas o balanço 
final é assinalável.

Para boa avaliação do progresso registado nesse período, pode-
mos analisar o que se passou, por um lado, quanto à cobertura ter-
ritorial, à qualidade e à segurança da Rede Rodoviária Nacional. 
Por outro, cumpre também ponderar o grande encurtamento das 
distâncias/tempo que tanto contribuíram para aproximar significa-
tivamente as populações residentes em todas as regiões nacionais. 
Poucos factores serão mais negativos para a coesão territorial e para 
a coesão socioeconómica das nossas populações que a sua conde-
nação sem remédio ao isolamento; reduzir quanto possível essas 
situações é desígnio nacional num país que se rege por princípios 
de coesão e equidade territorial. 

Nesta secção aborda-se a configuração e estado da Rede Rodo-
viária Nacional, relacionando-a também com a distribuição espa-
cial da população. O que se fez e o que falta fazer? 

A Rede Rodoviária Nacional consagrada em 1985 tinha uma 
extensão de cerca de 10 000 km. A Rede Rodoviária Nacional em 
exploração tem atualmente cerca de 18 000 km. 

A política rodoviária do I Governo de Guterres visava a conside-
rável aceleração do ritmo de equipamento rodoviário em infraes-
truturas de boa ou muito boa qualidade. Na vigência do PRN 
de 1985 já tinha havido uma primeira aceleração. Na vigência do 
PRN 2000 observou-se novo e mais decisivo impulso.

As Figuras 12 e 13 dão-nos a evolução da execução da Rede 
Rodoviária, no que toca a IP, IC e Rede Nacional de Autoestradas 
(RNA).

A leitura destas figuras mostra que os apoios comunitários após 
1985 aceleraram acentuadamente a evolução das Redes de IP, IC e 
Rede Nacional de Autoestradas (RNA), com abertura à  exploração 
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após 1989. Em 2013 estavam em serviço 90% da Rede IP, 56% da 
Rede IC. No que diz respeito à RNA, em 2013 estavam construí-
das 3065 km, mais do que o total previsto em 1998.

Quanto a autoestradas, verificou-se entre 1997 e 2005 mais 
do que a duplicação do seu ritmo de realização. Com efeitos, nos 
12 anos entre 1985 e 1997 entraram em serviço cerca de 800 km 
de autoestradas e nos 8 anos entre 1997 e 2005 foram abertos 
à exploração novos troços com perto de 1500 km de extensão. 
No caso dos IP, subiram de 6% para 41% da respetiva rede entre 
1985 e 1995 e chegaram a cerca de 84% em 2006. Cerca de 50% 
das autoestradas e 44% dos IP foram construídos entre 1997-2006, 
e 1995-2006, respetivamente, mediante acelerações dos ritmos de 
realização. 

A razão destas acelerações residiu, por um lado, na necessá-
ria execução rápida de infraestruturas ao nível dos itinerários 
europeus de boa qualidade, exigida pelo desígnio de ver localizada 
em Portugal, na fachada atlântica, uma plataforma logística de 
referência europeia. Por outro, essa aceleração deve-se também à 
necessidade de desenvolver a estratégia atlântica em consonância 

Figura 13

Fonte: Relatório de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional 2012 e 2013, 
Gráfico 2.
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com o reforço da coesão territorial, mediante a aceleração da reali-
zação de uma quadrícula de infraestruturas pesadas que propiciasse 
a mobilização do potencial humano e económico do interior, até 
então claramente encarcerado pela limitada acessibilidade a servi-
ços de transporte de qualidade.

Daí que se tenha decidido em 1997, pela primeira vez, levar 
ao interior do país autoestradas concebidas para melhorar radi-
calmente a qualidade e tempos de deslocação de pessoas e bens. 
O que fora até então um privilégio exclusivo do litoral estendeu-se 
também ao interior.

Considerando a dupla ótica anteriormente exposta, é interes-
sante comparar os ritmos de execução por período, em termos de 
média aritmética de acréscimos anuais das redes de Autoestradas, 
de IP e de IC. 

Para se ter ideia do impacto destas variações de ritmo, pondere-
-se, a título meramente hipotético, o tempo necessário à construção 
de toda a Rede Nacional de Autoestradas existente em 2013 se ela 
tivesse sido construída ao ritmo de cada um dos períodos abaixo 
assinalados: seriam necessários 47 anos ao ritmo de 1985-1997; 
18 anos ao ritmo de 1997-2006; e 38 anos ao ritmo de 2006-2013.

Quanto aos IP, considerem-se os ritmos de aumento médio da 
rede entre 1985 1995, 1995 e 2006, 2006 e 2013. Os hipotéticos 
tempos de conclusão da Rede de IP sob estes três ritmos seriam, 
respetivamente, de 29, 25 e 111 anos.

No que toca à Rede de IC, se o ritmo de realização em cada 
período vigorasse ao longo da realização de toda a Rede de IC, 
estes ficariam concluídos em 67 anos ao ritmo de 1985-2005 e em 
46 anos ao ritmo de 2005 a 2013.

A definição da Rede Rodoviária Nacional, no seu conjunto e 
na sua composição por tipo de vias, tem de atender simultanea-
mente ao posicionamento desejável para Portugal no contexto 
europeu e global e ao modelo de coesão interna a consolidar por 
expressa vontade política. Sem uma clara visão estratégica de longo 
prazo, harmónica nessa dupla ótica, a navegação à vista por eleito-
ralismo ou a obediência exclusiva a ditames de mercado, só podem 
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 conduzir a omissões e disfuncionalidades com pesadas consequên-
cias para o bem-estar da população em geral.

A Rede Rodoviária Nacional existe para servir o transporte de 
pessoas e bens, numa perspetiva de serviço universal disponível em 
todo o território nacional e segundo modos flexíveis e facilmente 
ajustados a múltiplos aspetos dos diversos tipos de procura que o 
solicitam. O desenvolvimento da Rede Rodoviária deve inscrever-
-se numa racionalidade intermodal. Põe-se assim concretamente 
a questão de saber por que meios, e a que custo, se poderá operar 
significativa transferência de fluxos da rodovia para a ferrovia. Sem 
prejuízo da necessidade dessa redireção, a verdade é que a cone-
tividade universal do território nacional continuará a depender 
significativamente da implantação espacial da Rede  Rodoviária 
Nacional. A nível de todo o território nacional, a ferrovia não 
pode oferecer uma alternativa, sem prejuízo de lhe caber nos pró-
ximos anos a prioridade de investimento.

A Rede Rodoviária Nacional é um bem público essencial para 
o reforço da competitividade e da coesão territorial através da dis-
ponibilização de meios de transporte necessários a pessoas e a ati-
vidades económicas, culturais e sociais, em condições de apoiar a 
ascensão das pessoas a níveis e estilos de vida característicos das 
modernas sociedades europeias. A prossecução deste desideratum 
não é uma exclusiva questão de eficiência económica ou financeira 
das ligações viárias entre os diversos pontos do território nacional. 
Há  também que atender na oferta de meios de mobilidade, a 
critérios de equidade e de igualdade de oportunidades, bases 
fundamentais da coesão nacional. É a esta dupla ótica que temos 
de avaliar a cobertura territorial assegurada pela Rede Rodoviária. 

A visualização das Figuras 14, 15 e 16 oferece-nos a rápida per-
ceção de um contraste essencial a vencer pela política rodoviária. 
Grande parte da população e da atividade económica do conti-
nente concentra-se numa estreita faixa de grande densidade pró-
xima da orla costeira. Vivem aí cerca de 7 milhões de portugueses. 
Mas há pouco menos de 3 milhões a viver num vasto território, 
o interior, de baixa densidade populacional. Como não poderia 
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Figura 14. Plano Rodoviário Nacional, 2000

Fonte: IMT, Relatório de Monitorização da 
Rede Rodoviária Nacional 2012 e 2013.

deixar de ser, a Rede Rodoviária Nacional cobre todo o território 
continental, conseguindo oferecer hoje a quase toda a população 
acessibilidade de qualidade (Figura 14).

É patente que na faixa litoral essa cobertura se justifica 
facilmente em termos de eficiência económica e financeira. Mas 
não é menos patente que a cobertura do interior deve muito 
mais a uma orientação da política rodoviária delineada de acordo 
com certa visão da coesão territorial. Sem a devida atenção as 
exigências de coesão e equidade o interior ficaria condenado a 
uma infraestruturação rodoviária de qualidade bem inferior.

A baixa densidade populacional obriga a um esforço de infraes-
truturação mais oneroso. Podemos abordar a questão das baixas 
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densidades analisando a oposição entre o litoral e o interior ou 
entre as zonas urbanas e as zonas rurais.

No início da presente década a densidade populacional média 
do território continental era de 113,5 habitantes por km2. Na faixa 
litoral (0-50 km da orla marítima) viviam 7 milhões de habitan-
tes, com uma densidade média da ordem dos 350 habitantes/km2, 
quase 8 vezes superior à média no interior. No restante território, 
o interior, viviam quase 3 milhões, com uma densidade média da 
ordem dos 45 habitantes/km2.

Por outro lado, 72% da população vivia em áreas predominante-
mente urbanas, ocupando cerca de 1/5 do território, enquanto que 
13% vivia em áreas predominantemente rurais que correspondiam 
a mais de 3/5 do território. 

Figura 15. Densidade populacional

Fonte: INE, Retrato Territorial de Portugal 2013.
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Às dificuldades daí decorrentes acrescem as significativas manchas 
territoriais no interior caracterizadas por configurações orográficas 
adversas que obrigam frequentemente a obras de engenharia 
rodoviária particularmente onerosas. Assim, baixa densidade 
populacional e adversidade do meio físico conjugam-se no sentido 
de fazer subir consideravelmente os custos de infraestruturação do 
interior, exceto no Alentejo, onde a orografia é, de modo geral, 
favorável.

Neste contexto, só a aplicação determinada de critérios de equi-
dade e de igualdade de oportunidades poderá conter minimamente 
a superioridade do direito de acesso à mobilidade que os poderes 
públicos garantem a residentes do litoral por oposição àquele que 
é conferido a residentes do interior. 

Figura 16. Valor Acrescentado Bruto (VAB) por concelho, 2014

Fonte: Programa Nacional Para a Coesão Territorial.
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Figura 17. Rede nacional de autoestradas

Fonte: IMT Relatórios de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional 2012 
e 2013.
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As autoestradas ocupam o lugar central do desenvolvimento 
rodoviário observado nos últimos anos. Sem a extensa rede de 
autoestradas que hoje caracteriza o sistema rodoviário nacional, 
Portugal não estaria no topo do ranking europeu de infraestruturas 
de transporte. 

As autoestradas têm dado azo a inúmeras controvérsias nem sem-
pre desenvolvidas num quadro informacional e normativo funda-
mentado. Fazem-se julgamentos definitivos considerando apenas 
os custos sem referência aos benefícios correspondentes. Como se 
as autoestradas fossem um investimento em areias movediças, tipo 
resgate do BPN ou BES, onde os contribuintes enterram enormes 
somas que desaparecem sem deixar rasto ou contrapartida útil. Não 
há dúvidas sobre a elevada magnitude dos investimentos, mas con-
vém não omitir que estes investimentos dotaram o país de acessibi-
lidades de bom nível que certamente prestarão relevantes serviços às 
atuais e futuras gerações por longas décadas. Quando as atuais con-
cessões chegarem ao seu termo e se fizerem as contas à obra legada, 
será mais fácil apreender o reforço do património público que essas 
obras representam no seu conjunto. Do ponto de vista patrimonial, 
as novas gerações não terão de que se queixar. Bem pelo contrário. 
Serão beneficiárias de importantes legados livres de quaisquer ónus. 

Do relatório de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional 
2012-2013, retira-se os dois quadros seguintes, produzidos pelo IMT.

Quadro 4. Distribuição dos municípios do continente por tempo de acesso  
a nós de autoestradas e vias equiparadas

Tempo de acesso ao nó da AE ou  
via equiparada mais próximo

N.º 
de Concelhos

TA < 15 180
15 min < TA < 30 min  53
30 min < TA < 60 min  42

TA > 60   3
278

Fonte: IMT Relatórios de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional 2012 
e 2013.
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Quadro 5. Acessibilidade da população aos nós de autoestradas  
ou vias equipadas

Tempo de acesso ao nó da AE  
ou via equiparada mais próximo

População abrangida
(106 Hab)

População
(%)

 0 – 15 8,74 87%
15 - 30 0,83  8%
30 – 45 0,34  3%
45 – 60 0,08  1%
60 – 90 0,05  1%

Fonte: IMT Relatórios de Monitorização da Rede Rodoviária Nacional 2012 
e 2013

65% dos concelhos do continente têm tempos de acesso a 
nós de autoestradas inferiores a 15 minutos e 19% entre 15 e 30 
minutos. Os restantes concelhos, com exceção de três, têm acessos 
entre 30 e 60 minutos. Em termos populacionais os indicadores 
de acessibilidade a nós de autoestradas são ainda mais impressivos. 
De facto, 8,7 milhões de residentes no continente estão a menos 
de 15 minutos de nós de autoestrada; 0,8 milhões entre 15 e 30 
minutos; 0,3 milhões entre 30 e 45 minutos. A mais de 45 minutos 
apenas 130 000 residentes.

Em 2013, 87% da população do continente estava a menos de 
15 minutos de uma autoestrada ou via equiparada e mais de 95% a 
menos de 30 minutos.

Como estes números demonstram expressivamente, o acesso a 
autoestradas passou a ser garantido a larguíssima maioria da popu-
lação do continente graças ao PRN 2000.

O Quadro 6 seguinte dá-nos os mais curtos tempos de liga-
ção de Lisboa e Porto a várias cidades com recurso a autoestradas 
atualmente existentes ou sem recurso a autoestradas, bem como 
as correspondentes diminuições da distância, em valor absoluto e 
correspondentes diminuições da distância, em valor absoluto e em 
percentagem do tempo necessário à ligação sem autoestrada.
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Quadro 6. Tempos de Ligação de Lisboa e Porto sem e com Recurso  
a Autoestradas

Lisboa

Destino
Sem AE
Tempo

Com AE

Tempo
Diminuição

Tempo %

Porto
Chaves
Vila Real
Bragança
Guarda
Viseu
Castelo Branco
Faro

 9,31
12,41
10,59
12,06
 8,04
 9,07
 5,53
 6,24

3,31
5,05
4,19
5,32
3,36
3,49
2,40
3,02

5,52
7,36
6,40
6,34
4,28
5,28
3,13
3,22

62
60
61
54
55
58
55
53

Fonte: www.viamichelin.pt

Porto

Destino
Sem AE
Tempo

Com AE

Tempo
Diminuição

Tempo %

Chaves
Viana do Castelo
Vila Real
Bragança
Guarda
Viseu
Castelo Branco
Faro

 4,32
 2,26
 3,35
 6,32
 5,34
 3,53
 6,59
13,41

1,52
1,06
1,16
2,29
2,24
1,40
3,15
5,38

2,19
4,03
2,19
4,03
3,10
2.13
3,44
8,03

59
55
76
62
57
57
53
59

Fonte: www.viamichelin.pt

A partir de Bragança, o tempo de viagem a Lisboa passou de 12 
horas e 6 minutos a 5 horas e 32 minutos. Um ganho de 6 horas e 
34 minutos, o que corresponde a uma queda de distância horária 
de 54%. Os registos relativos a Chaves e Vila Real mostram ganhos 
de 7 horas e 36 minutos e 6 horas e 40 minutos, respetivamente, 
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a que correspondem quedas percentuais de 60% e 61%. Os ganhos 
percentuais nas ligações referidas a Lisboa são sempre superiores a 
50%, com um máximo de 62% nas ligações ao Porto e um mínimo 
de 53% nas ligações a Faro.

Tomando o Porto para origem, as diminuições percentuais 
variam entre um pico de 76%, para Vila Real, valores entre 62% 
(Bragança) e 53% (Castelo Branco). Também aqui houve quedas da 
distância horária sempre superiores a 50%.

O panorama idêntico poderá ser colhido na generalidade das 
reduções horárias calculadas a partir das ligações das mais diversas 
origens aos mais diversos destinos. A queda beneficiou muito signi-
ficativamente quase todo o país, embora em proporções diferentes, 
mas sempre elevadas.

No Quadro 6 os tempos de ligação sem autoestrada foram cal-
culados em função do estado atual das vias em causa. Há 30 ou 
40 anos as vias alternativas às autoestradas de hoje estavam em pior 
estado, eram menos seguras e por vezes mais longas. Daí resultavam 
então tempos de ligação maiores do que os registados no Quadro 
6. Por exemplo, há ainda quem tenha memória de ligações Lisboa-
-Bragança bem superiores a 12 horas.

Pode-se comprovar graficamente o progresso alcançado sobrepondo 
ao mapa de Portugal um outro mapa do país à luz da sua deformação 
virtual segundo o encurtamento das distâncias horárias a partir de certa 
origem, em resultado do desenvolvimento rodoviário ocorrido. É o 
que se faz a seguir na Figura 18, que sobrepõe o mapa do continente e 
a sua deformação virtual, ocasionada pela infraestruturação rodoviária 
entre 1986 e 2006. Segundo o encurtamento da distância horária a 
Lisboa. O facto incontroverso, independente do alto ou baixo valor 
que cada um lhe queira atribuir, é que os portugueses vivem hoje em 
condições de muito maior proximidade territorial. Há 30 ou 40 anos, 
muitos portugueses viviam isolados nas Terras do Fim do Mundo que 
abundavam pelo interior adentro, por força de barreiras de transporte 
dificilmente vencíveis. Hoje, a grande maioria das dificuldades de cir-
culação à distância estão suficientemente abatidas para que não sejam 
muitas as Terras do Fim do Mundo que ainda subsistem.
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Figura 18. Deformação Virtual do País 1986-2006

Fonte: Comunicação do Eng. Mário Fernandes, Infraestruturas de Portugal.
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De acordo com os estudos da JAE que precederam a aprovação 
do Plano Rodoviário Nacional 2000, as reduções do tempo de 
percurso teriam em 2010 a seguinte expressão numérica:

•  Redução global do tempo de percurso de 40%, no que con-
cerne as ligações entre capitais de distrito e às principais fron-
teiras terrestres;

•  Considerando as ligações de cada rede distrital a todas as 
outras reduções de tempo mais acentuadas em regiões inte-
riores: Guarda (53%); Viseu (44%); Castelo Branco (43%) e Vila 
Real (42%);

Uma coisa é vir de Bragança a Lisboa em mais de 12 horas por 
estradas perigosas e incómodas, como antes de haver autoestradas, 
outra radicalmente diferente é vir em 5h40 minutos, menos de 
metade do tempo, por boas autoestradas, seguras e cómodas. Com 
as autoestradas os portugueses ficaram muito mais próximos entre 
si e o país tornou-se bem mais coeso. Por esse simples facto, cerca 
de ¾ dos portugueses passaram a ter acesso a uma área metropoli-
tana, Lisboa ou Porto, em hora e meia ou menos, com o inerente 
acesso a amenidades de toda ordem. Também se reduziu muito 
significativamente a distância-tempo de qualquer ponto do país a 
portos, aeroportos, fronteiras terrestres. Do ponto de vista mobi-
lidade-tempo Portugal está certamente entre os países que mais 
beneficiaram da política rodoviária prosseguida com o apoio fun-
damental dos fundos comunitários.

A diferença mede-se muito para além da redução dos custos em 
dinheiro ou em qualquer outro padrão de referência exclusiva do 
princípio de eficiência económica e financeira. 

O ponto de viragem da orientação do equipamento rodoviário 
do país foi a opção estratégica de levar a rede de autoestradas ao 
interior. Essa decisão é o corolário lógico de outra opção de ordem 
superior: o desenvolvimento do país num contexto de reforço da 
coesão nacional. Sem levar às regiões do interior infraestruturas 
de mobilidade de boa qualidade, cresceria exponencialmente o 
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risco de fragmentação territorial do país em geral, por isolamento 
do interior e, em particular, por confinamento dos seus centros 
urbanos de pequena e dimensão a simples enclaves de polarização 
infradistrital. Sem o desencravamento do interior e dos seus cen-
tros urbanos mediante acessibilidades de primeira qualidade, a atra-
tividade relativa desses territórios entraria em inevitável colapso, 
cavando-se, progressivamente, o fosso entre o avanço da faixa litoral 
e a estagnação, ou melhor, atrofiamento do interior. 

É óbvio que é preciso muito mais que boas acessibilidades para 
envolver estruturalmente o litoral e o interior num mesmo élan 
desenvolvimentista apoiado em processos cumulativos de reforço 
mútuo. Mas as acessibilidades de qualidade são condição sine qua 
non para a criação e sustentação de processos cumulativos – eco-
nómicos e sociais, individuais e coletivos, públicos e privados. Não 
ter isso em conta não é uma questão de ignorância, mas sim de 
deliberada exclusão dos valores da coesão e equidade territorial dos 
critérios que devem necessariamente presidir às opções fundamen-
tais das políticas públicas.

É essencial recordar que há 20 anos só os portugueses vivendo 
na proximidade do eixo Setúbal-Lisboa-Porto-Braga ou Lisboa-
Madrid tinham acesso fácil a autoestradas. Seriam menos de ¾ da 
população do continente. Hoje 95% da população está nesse raio 
de fácil acessibilidade. A diferença é de tomo e não poderá deixar 
de ser vista como um significativo progresso.

O que não nos deve impedir de reconhecer que se projetaram 
decisões exageradas nessa matéria nos últimos anos da década pas-
sada. Novas vias rápidas ou autoestradas apenas terão justificação 
em um outro caso de exceção, como a ligação Coimbra a Viseu.

Estará tudo feito? Certamente que não. Na quadrícula nacional 
de acessibilidades rodoviárias temos de melhorar significativamente 
a Rede Complementar de IC e Estradas Nacionais, recuperar o 
ritmo de investimento em conservação e manutenção rodoviá-
ria pesada, em segurança e requalificação de traçados, em projetos 
“última milha”. É necessário também apoiar a requalificação do 
património rodoviário municipal. Não se esqueça Borba.
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Os fundos comunitários serão decisivos para todos esses efeitos. 
De outro modo não haverá perspetivas positivas. Recorde-se que 
os fundos comunitários hoje representam 80% do investimento 
público, contra os cerca de 50% que se verificavam antes da crise 
orçamental.

Por uma Área Metropolitana Policêntrica de nível 
europeu na fachada atlântica

Contrariando a eventual periferização continental no contexto 
europeu, Portugal tem de se elevar a importante mais-valia da 
União Europeia na sua interface com a economia global.

Para esse efeito é necessário desenvolver em Portugal uma área 
metropolitana policêntrica de nível europeu.

A estratégia atlântica tem dimensões óbvias de conectividade 
externa. Mas tem igualmente dimensões internas da mais variada 
natureza não menos relevantes, entre as quais a evolução do macro-
-ordenamento territorial. A qualificação dos recursos humanos, a 
aquisição e a difusão do conhecimento estão certamente entre as 
nossas prioridades, mas a questão acima destacada não deve ser 
subestimada, muito menos ignorada, como estranhamente sucede 
em Portugal. Porque dela dependerá significativamente a nossa 
capacidade para nos aproximarmos da fronteira da inovação cien-
tífica e tecnológica. Bem como a possibilidade de ver reconhecida 
essa capacidade por todo o mundo, em primeiro lugar na Europa. 
Sem esse claro reconhecimento tudo será mais difícil no médio-
-longo prazo.

A Figura 19 mostra que Lisboa, mesmo sendo capital de um 
Estado-membro, estará no 3.º nível, senão no 4.º nível da orga-
nização espacial europeia. O 1.º nível é integrado por uma faixa 
central, por um lado, entre Roma e Milão e, por outro, entre Paris 
e o Reno-Rhur. Seria irrealista pretender desenvolver em algumas 
décadas na fachada atlântica uma aglomeração de idêntico poder 
económico, científico e tecnológico ou músculo financeiro, em 
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Figura 19. Europa, uma organização espacial das atividades em evolução?

Fonte: MEPAT (1998). Política Marítimo-Portuária Rumo ao Século XXI. 
Livro Branco. Lisboa.

muitos casos com ampla expressão global. O que faz todo o sentido 
é consolidar na fachada atlântica uma aglomeração metropolitana 
que, à sua escala e de harmonia com a sua particular vocação no 
espaço europeu aberto ao mundo, exiba certas capacidades e fun-
cionalidades bem identificadas capazes de assegurar a sua projeção 
como mais-valia de alto nível determinante da afirmação global da 
própria Europa, no seu conjunto.
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O nosso futuro ordenamento territorial tem necessariamente 
de assegurar economias de escala, economias de aglomeração e 
sinergias interativas de espectro largo – que só podem ter lugar 
no âmbito de uma área metropolitana de escala verdadeiramente 
europeia. Nas condições civilizacionais que se anteveem para 
as próximas décadas, esta conclusão é incontornável. Só  assim 
poderemos beneficiar do desenvolvimento de ambientes cul-
turais e de aquisição e partilha do conhecimento necessários 
ao enriquecimento das atividades humanas nos mais diversos 
domínios. 

Segundo estudo efetuado pela McKinsey, entre as 50 aglomera-
ções urbanas de topo no século xxi temos 9 europeias. Por ordem 
alfabética: Amesterdão/Roterdão, Bruxelas/Antuérpia, Colónia/ 
/Düsseldorf/Frankfurt, Londres, Madrid, Milão, Munique e Paris.

As áreas metropolitanas de Londres, Paris e o Reno-Ruhr têm, 
respetivamente, 14, 12 e 11 milhões de habitantes. Estas são as mais 
destacadas áreas metropolitanas na Europa. Em patamar menos 
elevado temos Milão, o Randstad na Holanda, Madrid e Munique, 
hoje entre 8 milhões e 6 milhões. Em Espanha destaca-se ainda 
Barcelona com 5,5 milhões.

Nem Lisboa nem o Porto entram no clube dos líderes expectá-
veis. Mas no horizonte largo de uma geração, na segunda metade 
do século xxi, poderemos estar suficientemente próximos das áreas 
metropolitanas de referência na Europa. 

Tenho por certas duas coisas. Em primeiro lugar, as áreas metro-
politanas de Lisboa e Porto desligadas não terão possibilidade de 
chegar a tanto. Em segundo lugar, é necessário e possível construir 
na fachada atlântica portuguesa uma aglomeração metropolitana 
policêntrica de nível próximo do correspondente ao topo europeu. 
Não nos falta nem potencial humano, nem condições favoráveis 
de macro-ordenamento territorial potenciadoras do alcance desse 
objetivo.

Vale a pena estudar com atenção o funcionamento do  Randstad, 
a grande área metropolitana policêntrica da Holanda. Sobre o 
Randstad pode ler-se o seguinte na Wikipedia: 
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“The Randstad is a megalopolis in the central-western 
Netherlands consisting primarily of the four largest Dutch cities 
(Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht) and their 
surrounding areas. Among other things, it contains the Port of 
Rotterdam (the largest seaport in Europe and until 2004 also the 
world’s busiest seaport), and Amsterdam Airport Schiphol (third -
-largest European airport). With a population of 8.2 million 
people it is one of the largest metropolitan regions in Europe, 
comparable in population size to the Milan metropolitan area or 
San Francisco Bay Area.”

Que o funcionamento do Randstad nos ensine alguma coisa de 
fundamental.

A consolidação em Portugal de uma área metropolitana poli-
cêntrica da ordem dos 7 milhões de habitantes é pedra essencial 
do que devemos querer ser na Europa do futuro. Tradicional-
mente, Lisboa e Porto têm vivido em confronto movidos por 
preconceitos tipo soma zero (o que um ganha, o outro perde). 
Muitos dos protagonistas dessa luta são comandados por um 
bairrismo emocional tão estéril como irracional, em relação à 
criação de condições necessárias à defesa do futuro, nosso e das 
próximas gerações. Pode mesmo dizer-se que essa confrontação 
é um anacronismo contranatura. As Figuras 20, 21 e 22 mostram 
claramente porquê.

Os referidos mapas registam a intensidade de fluxos casa-
-trabalho/escola por concelho no continente em 1991, 2001 e 
2011. O que nos interessa é o que eles significam no plano da 
intensidade e configuração espacial das mais diversas interações 
humanas num dado território, sejam elas de natureza econó-
mica, social ou cultural. Portanto, os fluxos casa-trabalho/escola 
são aqui o que na terminologia econométrica se designa por 
uma variável proxy, no presente caso, uma variável correlacio-
nada com dimensões económicas, sociais e culturais de que não 
se tem medida direta.
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A densificação da polinucleação da faixa litoral

Fluxos Casa-Trabalho/ 
/Escola, por concelho, 1991

Fluxos Casa-Trabalho/ 
/Escola, por concelho, 2001

Fluxos Casa-Trabalho/ 
/Escola, por concelho, 2011

Figura 20 Figura 21 Figura 22

Fonte: Comunicação da Professora Teresa Sá Marques, diretora do Departamento 
de Geografia da Faculdade de Letras/Universidade do Porto.

Neste entendimento, é óbvio que o macro-ordenamento espa-
cial em 1991 é radicalmente diferente, a vários títulos, do macro-
-ordenamento observado em 2011. No início da década de 90, 
como ainda mais acentuadamente nos anos 70 e 80, há duas pola-
rizações regionais largamente desconexas em torno de Lisboa e 
Porto. A região centro era um corredor de baixa densidade de 
interação, apenas moderadamente intensificada em torno de 
Coimbra. Por outro lado, havia poucos fluxos significativos entre 
o litoral e o interior. Pelo contrário, percebe-se facilmente que em 
2011 o macro-ordenamento espacial já assumia a forma de uma 
articulação polinucleada com polos principais em Lisboa e Porto, 
mas envolvendo também outros polos, outras cidades, de média e 
pequena dimensão, entre Viana do Castelo e Setúbal. Acresce que 
em 2011 também já era visível maior interação litoral/interior. 
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Viseu, Évora, a Cova da Beira e, incipientemente, Beja, Vila Real e 
até Bragança já estão representadas no mapa referente a 2011, em 
contraste com o que sucedia anteriormente. Ainda é de assinalar a 
evolução observada no Algarve na sua interface com Lisboa.

Em síntese, quanto à evolução do macro-ordenamento espacial, 
duas conclusões fundamentais são já claras. Em primeiro lugar, a 
tendência “espontânea”, por assim dizer, vai no sentido de acen-
tuada densificação de interações humanas típicas de larga metropo-
litanização polinucleada na fachada atlântica. 

Em segundo lugar, desde o início deste século verifica-se tam-
bém o reforço dos fluxos que articulam essa metropolitanização 
nascente com a evolução de vários polos secundários no interior 
do país. O que essas evoluções têm de comum é que as infraestru-
turas de transportes, com especial incidência nas autoestradas, estão 
sendo decisivas para o alcance desses resultados.

O contraste com os anos 70 ou 90 não poderia ser maior. Mas 
são muitos os que ainda pensam o território como se estivessem 
prisioneiros dos esquemas mentais típicos dos anos 70 e seguintes do 
século passado, com o conhecido cortejo de alegados antagonismos 
inevitáveis de soma zero entre Lisboa e Porto ou entre o Litoral e o 
Interior. É verdade que existem desequilíbrios e iniquidades terri-
toriais inaceitáveis. Mas a sua correção depende acentuadamente da 
nossa vontade. Isto é, do modelo de desenvolvimento territorial que 
desejamos para o país. Esse modelo pode e deve fazer-se de acordo 
com um jogo de soma positiva, (o que uns ganham, aumenta tam-
bém o ganho dos outros). As condições existem. Haverá também 
visão e vontade? Conseguiremos planeá-lo e realizá-lo?

O instrumento fundamental do planeamento e condução do 
macro-ordenamento do território é o Plano Nacional de Orde-
namento do Território (PNOT), criado em 1998, realizado pela 
primeira vez em 2007, estando agora na Assembleia da República 
em fase de exame e votação na especialidade da respetiva revisão 
sob proposta de lei do governo.

Trata-se de um documento muito bem preparado tecnicamente. 
A sua doutrina e propostas convergem coerentemente no sentido 
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de criar condições necessárias ao desenvolvimento das diversas 
facetas de um modelo territorial coeso, equitativo e competitivo 
aberto a inovatória transformação generalizada.

A Figura 23 regista graficamente o Sistema Urbano do 
Modelo Territorial daí resultante. Nele cabe perfeitamente, no 
plano da conceptualização urbana do país, o desenvolvimento 
de uma grande aglomeração policêntrica metropolitana simulta-
neamente ancorada nas áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, 
ambas em interação com outros centros urbanos, de modo a 
reforçar não só a densificação polinucleada do eixo litoral como 
também a associação dos centros urbanos do interior às dinâ-
micas desenvolvimentistas nacionais, de acordo com a possível 
valorização equitativa do seu potencial. Podemos fazer idêntica 
afirmação considerando o Sistema Económico do Modelo Ter-
ritorial reproduzido na Figura 24. Sem dúvida que no Modelo 
Territorial proposto pelo PNPOT cabe perfeitamente o desen-
volvimento no tempo de uma grande aglomeração policêntrica 
metropolitana. 

Mas é importante realçar que não é da competência do PNPOT 
a definição de projetos concretos que deverão levar à materiali-
zação da sua doutrina e recomendações. Assim, o cabimento no 
PNPOT é gratificante e estimulador, mas não garante a concreti-
zação atempada. 

O que se conhece não augura nada de bom.
A este respeito merece especial reflexão a realização de dois 

grandes projetos públicos em falta altamente penalizadora. O pri-
meiro diz respeito à realização de novo grande aeroporto na região 
de Lisboa. Trata-se de uma infraestrutura meramente regional ou 
nacional? A questão é frequentemente escamoteada e confundida, 
como se estivessem pregados ao macro-ordenamento territorial há 
30 ou 50 anos. 

Não se trata de modo algum de um aeroporto regional, mas 
de decisiva infraestrutura de natureza nacional. Na realidade, o 
investimento público com maior impacto no modelo de macro - 
-ordenamento futuro do país.
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Figura 23. Sistema Urbano do Modelo Territorial

Fonte: Direção Geral do Território (2018) Alteração PNPOT – Estra-
tégia e Modelo Territorial, p. 103.
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Figura 24. Sistema Económico do Modelo Territorial

Fonte: Direção Geral do Território (2018) Alteração PNPOT – Estra-
tégia e Modelo Territorial, p. 99. 
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Basta olhar para a evolução registada nas Figuras 20 a 22 para 
se perceber que a localização do novo aeroporto a sul da grande 
barreira física, muito onerosa de transpor, que é o Tejo, no extremo 
da grande área metropolitana policêntrica em ascensão por dinâ-
mica espontânea endógena, é de facto uma clara excentricidade 
estratégica incompatível com a melhor defesa do interesse nacional 
a médio e longo prazo. A menos que se entenda que o que esta-
ria contra o interesse nacional seria a consolidação futura de uma 
grande área metropolitana policêntrica de nível europeu assente na 
adequada articulação dos polos de Lisboa e Porto, não só entre si, 
mas sobretudo em relação cumulativa com o desenvolvimento dos 
restantes centros urbanos nacionais. Muitos assim pensam em soli-
dariedade com a imagem do país de há 30 anos retratada na Figura 
20 em oposição à Figura 22. Significativamente, o favorecimento da 
localização a sul do Tejo data de há 50 anos, do tempo de  Caetano. 
O país mudou imenso desde então. Mas muitos continuam a pen-
sar o futuro do território como se a configuração estrutural do país 
tivesse ficado definitivamente parada nesse tempo.

É a norte do Tejo que está e cresce a grande maioria da procura, 
que se evita o pesado ónus imposto pela barreira física do Tejo, que 
se pode colher o maior benefício estratégico nacional devido ao 
extraordinário impacto estrutural sobre o macro-ordenamento do 
território exercido por um grande aeroporto nacional. A leitura 
conjugada da evolução da densificação polinucleada do território 
Figuras 20 a 22) e dos sistemas urbano e económico do modelo 
territorial do PNPOT (Figuras 23 e 24) não deixa margem para 
dúvidas.

Logo, em defesa do interesse nacional a médio e longo prazo será 
a sul do Tejo que se deve localizar a grande expansão da capaci-
dade aeroportuária do país? Os interesses económicos e financeiros 
dominantes acham que sim. É a sul do Tejo que têm a melhor 
oportunidade de realizar lucros fabulosos a relativamente curto 
prazo. Quanto ao médio-longo prazo: aprés nous le déluge. Não lhes 
seria difícil, pensavam, forçar a localização do novo aeroporto no 
exato terreno da sua escolha. E não foi, de facto.
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Se se quiser manter um aeroporto dentro da cidade de Lisboa, 
com o inerente risco de segurança, se não se tivesse transacionado 
a soberania nacional aeroportuária em 2012, se então se tivesse 
negociado com o concessionário a imediata construção de novo 
aeroporto, a solução Portela + novo aeroporto a norte do Tejo seria 
bem melhor que a sua alternativa a sul do Tejo. De facto, a determi-
nação da grande expansão da capacidade aeroportuária de carácter 
nacional por critérios de maximização da mais-valia imobiliária ou 
do lucro financeiro de uma empresa nunca poderia conduzir à boa 
solução em tão delicada matéria de soberania nacional. 

O outro grande projeto público em falta é a ligação ferroviária 
Lisboa-Porto em alta velocidade.

Primeiro entendeu-se inexplicavelmente que a prioridade nacio-
nal não estava nessa ligação, mas sim na ligação Lisboa -Madrid. 
Agora anuncia-se um grande investimento na linha do Norte com 
a finalidade de ligar Lisboa e Porto em menos de 2 horas. Antes 
deste anúncio a ligação Lisboa-Porto em alta velocidade estava 
adiada sem data. Agora estará morta. Pensou-se nas consequências 
sobre o futuro do país a médio e longo prazo? 

Ora a facilitação de ligações presenciais face a face numa grande 
área metropolitana policêntrica, envolvendo não só os polos de  Lisboa 
e Porto mas também os distritos de Aveiro, Coimbra e  Leiria, direta-
mente, e partes dos distritos de Viana do Castelo, Braga e Viseu, indi-
retamente, exige um sistema de alta velocidade capaz de ligar Lisboa e 
Porto em menos de 1 hora e 15 m, contra as 2 horas prometidas pelo 
projeto anunciado. 

Para mais, neste momento está em desenvolvimento um sistema que 
poderá vir a ser a maior revolução tecnológica da história ferroviária 
em 200 anos, desde o início do século xix. Trata-se das chamadas tec-
nologias hyperloop em vácuo que eventualmente poderão ligar Lisboa 
e Porto em menos de 25 minutos. Há ainda consideráveis dúvidas a 
esclarecer e dificuldades técnicas a resolver, entre as quais as condições 
de segurança, que serão certamente exigidas pelas autoridades regula-
tórias. Mas não é avisado excluir desde já a possibilidade de ver as tec-
nologias hyperloop em  operação em vários países do mundo, incluindo 
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países europeus, até ao fim da década de 30. Se assim suceder, ima-
gine-se o catastrófico embaraço da realização como grande ambição 
nacional portadora do nosso futuro de uma ligação Lisboa-Porto em 2 
horas quando outros, incluindo países da União Europeia, estarão even-
tualmente fazendo itinerários similares no máximo em 25 minutos. Ou 
seja, em tempo cerca de 5 vezes menor que o recorde da nossa ambição. 

Não nos ficaria mal promover por dois ou três anos um rigo-
roso programa de acompanhamento e avaliação do eventual futuro 
da revolução hyperloop. Em tempos de rápidos e revolucionários 
avanços científicos e tecnológicos o saber gerir a ponderação do 
incerto será sempre condição essencial para vencer no século xxi.

Mas ainda pior do que isso, é a anunciada amarração de Portugal 
por décadas a uma solução irreversivelmente obsoleta à nascença pelo 
seu baixo desempenho em termos de ligação Lisboa-Porto, estimado 
em cerca de duas horas, 60% superior ao tempo garantido por uma 
solução de alta velocidade (uma hora e 1/4). Em relação ao projeto ado-
tado, os custos adicionais de 300 kms em alta velocidade serão absolu-
tamente proibitivos num ciclo de vida de 40 ou 50 anos à nossa frente? 
Quando se quer participar competitivamente na economia global não 
se chega lá, nem de longe, com estratégias da II Divisão. Repare-se que 
a Espanha, nossa rival na estratégia atlântica, tem neste momento uma 
rede de alta velocidade com 5700 kms, 18 vezes os nossos “impossí-
veis” 300 kms. Que diferença abissal entre dois países em competição 
direta no mesmo espaço geoestratégico europeu. Assim, não estaremos 
a enterrar paulatinamente o nosso futuro?

As vicissitudes que marcam decisivamente os dois grandes inves-
timentos públicos acima referidos – qualquer deles destinado a 
durar até ao último quartel do século xxi, pelo menos – demons-
tram bem o estado de desmantelamento a que chegou o nosso 
planeamento estratégico a médio-longo prazo.

A continuar assim, arriscamo-nos a reduzir a simples miragem a 
ambição de construir na nossa fachada atlântica uma área Metro-
politana Policêntrica de nível europeu. Na base da “espontanei-
dade” ficaremos a maio caminho, na melhor das hipóteses. Nestas 
coisas, não é a meio que está a virtude
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Reforçar a participação de Portugal na economia  
do conhecimento

O reforço da participação de Portugal na economia do conhe-
cimento é decisivo para podermos assegurar no horizonte de uma 
geração níveis de bem-estar suficientemente próximos daqueles 
que caracterizarão os países avançados da Europa.

Conscientes de que partimos de um ponto relativamente baixo 
no quadro comparativo europeu, são vários os domínios estruturan-
tes que nos exigirão durante décadas decisivos esforços  devidamente 
planeados e coordenados de acordo com uma certa visão estratégica 
do futuro a construir no médio e longo prazo. 

Para atingir de forma minimamente aceitável o nosso objetivo, 
estaremos obrigados a cumprir padrões muito elevados de quali-
ficação de recursos humanos, em geral, bem como em significati-
vas faixas de alta qualificação em matérias radicalmente novas, de 
abertura a altos graus de conectividade de pessoas, bens e serviços, 
de reorganização em profundidade de inúmeras atividades econó-
micas e sociais mediante o recurso a fortes dinâmicas inovatórias, 
em especial no mundo empresarial, em sintonia com a rapidez 
e intensidade disruptiva de importantes mudanças tecnológicas 
em curso, de grande esforço de investigação científica e tecno-
lógica em domínios seletivos, com claro reforço da investigação 
fundamental.

Essas matérias são tratadas com o devido relevo no Plano Nacional 
de Desenvolvimento Económico e Social – Uma Visão Estratégica 
para Vencer o Século xxI, apresentado em 1999. Continuarão 
válidas as orientações estratégicas que nele se preconiza?

Na impossibilidade, por razões de espaço, de abordar todos os 
temas acima referidos, limitar-me-ei a breve abordagem do último, 
referente à Ciência e Tecnologia.

Começo por registar os objetivos e estratégia inscritos no Plano 
de Desenvolvimento Regional 2000-2006, baseado na Visão Estra-
tégica para Vencer o Século xxI e apresentado à Comissão Europeia 
em 1999, referindo-me a uma das suas intervenções operacionais
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INTERVENÇÃO OPERACIONAL CIÊNCIA, TECNOLO-

GIA E INOVAÇÃO

Objetivos e Estratégia

As linhas estratégicas da Intervenção Operacional Ciência, Tecnologia 
e Inovação são as seguintes: 

• Vencer o atraso científico:
− Formar e qualificar;
− Promover a produção científica internacionalmente competitiva;
− Criar uma rede moderna de instituições de I&D;
−  Desenvolver numa matriz coerente a infraestrutura científica e 

tecnológica do país;
− Mobilizar a capacidade de cooperação internacional em C&T.
• Expandir a inovação:
− Estimular a cooperação entre empresas e instituições de I&D;
− Internacionalizar a inovação tecnológica;
− Valorizar os resultados da investigação científica;
− Desenvolver Programas orientados Interssectoriais integrados.
• Promover a cultura científica e tecnológica:
− Estimular as aprendizagens experimentais: Ciência Viva na escola;
− Como se fazem as coisas: pôr a tecnologia no mapa da cultura;
−  Centros de Ciência Viva: recursos distribuídos para a divulgação 

de C&T;
− Ciência para Todos.
• Observar, planear, acompanhar e avaliar.

Creio que, em geral, as linhas estratégicas então apresentadas 
continuam válidas como diretrizes de aplicação de fundos comu-
nitários, independentemente da definição do seu conteúdo con-
creto na perspetiva da inovação expectável na terceira década deste 
século. Identicamente, nessa mesma perspetiva será certamente 
desejável introduzir novas linhas estratégicas e reformular algu-
mas outras concebidas há 20 anos. Num mundo em tão grande 
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mudança, a ciência e a tecnologia são muito provavelmente as áreas 
em que as mudanças têm sido maiores. Disso poderiam ter dado 
conta as revisões ocorridas em 2006 e 2013, em conjugação com 
a entrada em vigor dos novos Programas Orçamentais da União 
Europeia determinantes da afetação dos fundos comunitários.

Para melhor compreensão do quadro de ação a preencher pela 
estratégia e objetivos visando o futuro, impõe-se também ponde-
rar a relevância da deslocação da fronteira científica e tecnológica 
assinalada no documento Estratégia para Vencer o Século xxI, que 
abaixo se reproduz.

A deslocação da “Fronteira” tecnológica:

⇒ abre novos sectores de atividade; 
⇒ altera substancialmente anteriores fronteiras entre sectores;
⇒  renova as bases tecnológicas de sectores tradicionais, muitas vezes 

por “deriva tecnológica” originária de sectores que lideram essa 
deslocação, desta fronteira.

A deslocação da “Fronteira” tecnológica organiza-se em cinco direções 
principais centradas em: 

⇒ Informação e Comunicações
⇒ Automação e Robótica
⇒ Tecnologias do Espaço
⇒ Interação Energia/Ambiente
⇒ Ciências e Tecnologias da Vida

→ Na Informação e Comunicações, destaca-se

•  o contínuo aumento da potência e das capacidades da micro-
electrónica e optoelectrónica;

• o aumento da capacidade de cálculo dos computadores;
•  o desenvolvimento muito rápido das tecnologias da computação 

gráfica, simulação e realidade virtual;
•  o desenvolvimento de novos instrumentos de programação de 

software;
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•  a mais intensa articulação e “fusão” da informática, das teleco-
municações e do audiovisual, no sentido da criação de redes de 
comunicação interativas e multimédia, etc.

→ na Automação e Robótica, aplicada:

• aos equipamentos fabris;
• à logística;
•  a várias áreas dos meios de transporte (vd. área da navegação e 

aviónica), e que inclui também a aplicação da robótica a tarefas 
em “meios hostis” ou tarefas perigosas (vd. aviões sem piloto para 
uso militar);

• à exploração espacial e submarina.

→ nas Tecnologias do Espaço, incluindo, nomeadamente,

•  a transferência para aplicações civis de conceitos, tecnologias e 
tipo de sistemas concebidos e desenvolvidos na última fase da 
Guerra Fria, e que estão a revelar-se um instrumento poderoso 
de construção de redes globais de telecomunicações/audiovisual 
(vd. “constelações de minissatélites”);

•  a generalização do uso de satélites para observação e monitori-
zação de fenómenos naturais, bem como uma nova abordagem 
quanto a lançadores que reduzam drasticamente o custo de colo-
cação em órbita, etc.

→  na Interacção Energia/Ambiente, com a procura de novos com-
bustíveis e de novas motorizações para o transporte, menos poluen-
tes e menos consumidoras de combustíveis fósseis (vd. A busca de 
motorizações com base em hidrogénio – fuel cells – ou de motori-
zações elétricas ou híbridas); 

→ nas Ciências e Tecnologias da Vida, que abrange

•  a descoberta de novos fármacos e meios de diagnóstico, recor-
rendo às biotecnologias;

•  um crescimento exponencial das capacidades da “imagiologia 
médica”;
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• desenvolvimento de técnicas não-intrusivas de cirurgia;
•  novas descobertas, levando a próteses aplicáveis a uma multiplici-

dade de deficiências;
•  desenvolvimento de tecnologias para a agricultura envolvendo 

novos métodos de modificação genética de plantas e animais, 
bem como novas tecnologias de multiplicação e de proteção de 
espécies vegetais.

O desejável novo quadro estratégico não diz respeito apenas 
a tecnologias consideradas isoladamente. De facto, do ponto de 
vista operacional, em geral as inovações mais profundas e disrup-
tivas apoiam-se no uso combinado de vários avanços científicos 
e tecnológicos. Essas novas combinatórias permitem abordagens 
interdisciplinares integradas de cunho sistémico ou mesmo ten-
dencialmente holístico. Tais abordagens são, por um lado, bem 
mais abrangentes e, por outro, bem mais “verídicas” em termos de 
modulação da realidade.

No caso português é importante avançar determinadamente 
na exploração dessa via sistémica, tendencialmente holística, de 
produção e utilização de novo conhecimento. O recurso a refor-
çada cooperação científica internacional deverá ser regra muito 
para além do ocasional. Que é o que a Comissão Europeia finan-
ciará mais extensamente, de acordo com a sua Agenda 2030. Nesse 
campo, o Mar, a Saúde, a Educação, a própria Administração Pública 
deveriam ser alvos prioritários da combinação sistémica das novas 
tecnologias. 

Tudo somado, há intervenções operacionais concretas que estão 
datadas e ultrapassadas sem que isso liquide inevitavelmente a vali-
dade futura da doutrina e da orientação estratégica, no seu todo. 
Há também outras, em maioria, que continuam incontroversa-
mente válidas 

Em 20 anos a ciência e tecnologia foram objeto de grandes 
mudanças das suas fronteiras por razões de inovação radical, de apro-
fundamento, extensão e redirecção não imagináveis há duas déca-
das. Por exemplo, já existia Inteligência Artificial mas sob formas 
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que tinham tanto de incipiente como de frustrante, em  flagrante 
contraste com o que hoje sucede e sucederá ainda mais no futuro; 
a grande revolução das telecomunicações móveis só apareceu já 
na segunda metade da década passada; a genómica, as neurociên-
cias e vários outros domínios das biociências estavam na infância; 
as redes sociais em todo o seu poder e as correspondentes viola-
ções de direitos fundamentais e dos princípios democráticos não 
existiam; o mesmo para a automação inteligente, para os  veículos 
 autónomos, para o blockchain; as alterações climáticas, o desenvol-
vimento competitivo das energias renováveis, a descarbonização 
generalizada e a economia circular mereciam muito menos aten-
ção da sociedade do que hoje; a ciberguerra e a ciberssegurança, 
a exa-supercomputação, a computação quântica apenas ganharam 
especial relevo nos últimos anos, etc., etc.

É óbvia a necessidade de definir um quadro bastante diferente 
da evolução das fronteiras científicas e tecnológicas e em termos 
bem mais precisos.

Mas no essencial as orientações estratégicas para efeitos de inter-
venção operacional estabelecidas em 1999 continuam a ser rele-
vantes como contributo para o estabelecimento de novas diretrizes 
aplicáveis à ciência, à tecnologia e à inovação na próxima década. 
E um significativo número de evoluções de fronteiras registadas em 
1999 continuam a ter sentido hoje, mas com um alcance potencial-
mente mais vasto e, possivelmente, mais disruptivo.

De qualquer modo, Portugal precisa de um Plano Estratégico 
Integrado de Transformação Digital abrangendo o sector público e 
o sector privado, cada um na sua esfera própria, sob a responsabili-
dade e dedicação exclusiva de um ministro de Estado, tantos e tão 
profundos são os problemas que temos pela frente6. E, claro está, 
os fundos comunitários deveriam ter como uma das suas grandes 
prioridades o apoio à concretização desse Plano.

6 Ver João Cravinho, (2018), Portugal na Era Digital. In Regueira, A. & Coimbra, 
C. (coords.), Conferências do Chiado 2º Ciclo. Lisboa: CidSenior – Movimento 
para a Cidadania Sénior.
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Finalmente, realce-se que quando se visa reforçar a participação 
de Portugal na economia do conhecimento não podemos fascinar-
-nos com o avanço da ciência e da tecnologia encerradas em torres 
de marfim – que as há em demasia. 

A criação de condições que nos possam assegurar um lugar útil 
na economia do conhecimento é verdadeiramente transversal à 
grande maioria das atividades públicas e privadas.

O mais difícil de conseguir talvez seja a rápida transformação do 
nosso perfil produtivo em direção às atividades do futuro. Como se 
preconiza na Visão Estratégica:

“Aproximando o perfil produtivo – de bens, serviços e softwares 
criativos – do País das actividades, dos factores de competitividade e 
das tecnologias que irão dinamizar e estruturar a economia mundial 
no médio-longo prazo por forma a garantir condições de susten-
tabilidade dos sistemas de coesão económica e social em todo o 
território nacional.”

Conclusão

No termo desta digressão, convém relembrar a questão que lhe 
serviu de fio condutor.

Sejam muitos ou poucos os fundos comunitários que nos pos-
sam vir para o futuro, o que queremos fazer com eles? Qual a 
estratégia a que eles devem dar apoio?

Esta questão pôs-se nos últimos anos da década de 90 com a 
mesma intensidade que se põe hoje, na iminência da negociação 
com a Comissão Europeia sobre a programação dos fundos estru-
turais a afetar a Portugal em 2021-2026.

O I Governo de Guterres enfrentou esta questão preparando um 
Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social subordi-
nado a Uma Visão Estratégica para Vencer o Século xxI.

Portugal precisa hoje de ter um Plano de Desenvolvimento Econó-
mico e Social fundado numa visão estratégica capaz de poderosamente 
relançar e realizar a seu tempo a ambição de vencer o século xxi.
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Até que ponto a Visão Estratégica para o Século xxI há 20 anos 
pode ainda contribuir para a definição do quadro diretor da aplica-
ção futura dos fundos comunitários?

O acesso dos Estados-membros a fundos estruturais tem de obe-
decer a finalidades e condições precisas fixadas pela União  Europeia. 
A primeira questão a saber é o que visa a União Europeia.

Os domínios propostos para o FEDER, o FSE+ e o Fundo de 
Coesão, no conjunto, abrangem 131 linhas de intervenção repar-
tidas por 5 objetivos políticos, 8 linhas multiusos e 4 linhas de 
 Assistência Técnica. No total, 143 linhas de intervenção.

Por sua vez, os 5 seguintes objetivos políticos foram assim 
definidos:

1.  Uma Europa mais inteligente, promovendo uma transforma-
ção económica inovadora e inteligente (23 linhas);

2.  Uma Europa mais verde e hipocarbónica, encorajando uma 
transição energética limpa e equitativa, os investimentos ver-
des e azuis, a economia circular, a adaptação às alterações cli-
máticas e a prevenção e gestão de riscos (27 linhas);

3.  Uma Europa mais conectada, reforçando a mobilidade e a 
conectividade das TIC a nível regional (34 linhas);

4.  Uma Europa mais social, aplicando o Pilar dos Direitos Sociais 
(43 linhas);

5.  Uma Europa mais próxima dos cidadãos, fomentando um 
desenvolvimento sustentável e integrado das zonas urbanas, 
rurais e costeiras e as iniciativas locais (4 linhas).

A segunda questão é saber em que medida a Visão Estratégica para 
Vencer o Século XXI se identifica e harmoniza com estes objetivos. 
Quem se der ao trabalho de ler as suas 166 páginas e também as 640 
páginas do Plano de Desenvolvimento Regional, o desenvolvimento da 
Visão Estratégica estruturante vertida para o Quadro Comunitário 
de Apoio para o ciclo 2000-2006, não terá sérias dúvidas a esse 
respeito. Com os ajustamentos operacionais determinados por 20 
anos de grandes mudanças globais e nacionais, mas reafirmando a 
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sua doutrina e orientação estratégica, a Visão Estratégica para Ven-
cer o Século xxI identifica-se e harmoniza-se facilmente com os 
5 objetivos políticos fixados pela União Europeia para a aplicação 
dos fundos comunitários na próxima década.

Em todo o caso, o valor potencial do seu contributo é substan-
tivamente aditivo. Contributos desse tipo só são relevantes quando 
há um quadro abrangente estratégico apto a deles tirar partido ade-
quadamente. Neste momento o que Portugal mais precisa é de uma 
renovada Visão Estratégica para Vencer o Século xxI, para além da 
listagem de ações a promover. Entre outras razões, para determinar 
com responsabilidade pelo futuro das novas gerações, com coerên-
cia estratégica e com rigor analítico os investimentos merecedores 
da afetação prioritária dos sempre escassos fundos comunitários.

As Décadas da Europa.indd   296 13/05/19   17:30



297

A segunda presidência portuguesa.
A Agenda de Lisboa

Francisco Seixas da Costa*

Como o João Rosa Lã referiu, estive no governo entre 1995 e o 
início de 2001. Antes disso, logo que Portugal entrou para as institui-
ções europeias, em 1986, eu tinha estado colocado na direção-geral 
das Comunidades Europeias, da Secretaria de Estado da Integração 
Europeia. Estive aí em 1986 e 1987. Regressei aí em 1994, como 
subdiretor-geral dos Assuntos Comunitários, como então já se cha-
mava a direção-geral. Viria a transitar dessas funções diretamente para 
secretário de Estado dos Assuntos Europeus, cerca de um ano depois. 

Esse acabaria por ser um momento de mudança. Haviam sido 
cerca de dez anos em que a Secretaria de Estado dos Assuntos 
Europeus tinha sido tutelada por Vítor Martins, uma pessoa por 
quem tenho um grande apreço e consideração, pelo trabalho notá-
vel que fez como secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pelo 
modo como contribuiu para o prestígio de Portugal nas institui-
ções europeias, pela sua capacidade, pelo seu prestígio e pelo modo 
empenhado como, nesta matéria, soube traduzir as orientações 
políticas do governo português para a ação externa neste domínio. 

* Secretário de Estado dos Assuntos Europeus dos xIII e xIV Governos Cons-
titucionais, entre 1995 e 2001. 
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1995 representa o fim do período Cavaco Silva como primeiro -
-ministro e o início dos anos Guterres. E representa também alguma 
alteração em termos de uma certa perspetiva da questão europeia. 
Com a chegada de António Guterres, considero que  Portugal pas-
sou a adotar uma orientação muito mais europeísta. Digo isto com 
todo o à-vontade, porquanto eu próprio sou tributário de uma 
escola mais soberanista do que o europeísmo que era o de Guterres. 
Tenho a noção de que, quando fui nomeado secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus, tinha uma leitura dos assuntos europeus 
muito mais recuada, em termos europeus, do que  António Guter-
res. Eu era diretamente tributário da escola soberanista que, por 
muito tempo, prevaleceu no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE). 

Lembro-me, aliás, de alguns debates internos que tivemos, nesse 
domínio, porquanto Guterres tinha uma leitura que eu comecei 
por ter dificuldades de levar à prática, no quadro do ministério. 
A gestão do dia-a-dia europeu competia-me, no essencial, e, por 
vezes, quando António Guterres tomava os assuntos em mão, nas 
vésperas dos Conselhos Europeus, dava-se conta que eles tinham 
evoluído de uma forma que não lhe agradava. Guterres tinha ideias 
muito próprias nos temas europeus e eu tive de me adaptar a elas. 
É a primeira vez que refiro isto em público.

A filosofia soberanista das Necessidades foi assim, muitas vezes, 
confrontada com a orientação do novo primeiro-ministro. Isso 
acabou por alterar também uma certa forma de trabalhar, dentro 
do MNE, porquanto essa passava a ser a orientação de quem então 
tinha toda a legitimidade política para a determinar. 

Há também um elemento de natureza política interna que não 
posso deixar de sublinhar, porquanto não se pode ver a presidência 
portuguesa de 2000 – que aqui me traz como elemento de análise – 
sem olhar para o que se passou no tempo anterior, nos governos de 
Cavaco Silva. A própria eleição de António Guterres mostrou que 
havia um natural sentimento de cansaço com a década cavaquista. 
Por isso o PS ganhou. Talvez por essa razão, o governo minoritá-
rio do PS que tomou posse em 1995 acabou por ter uma gestão, 

As Décadas da Europa.indd   298 13/05/19   17:30



A SEGUNDA PRESIDêNCIA PORTUGUESA

299

durante quatro anos, relativamente cómoda e pacífica, no plano 
interno, em particular nas relações com a comunicação social, que 
lhe concedeu um “estado de graça”, um relativo bom acolhimento 
que praticamente durou todo esse período. 

As coisas iriam mudar em 1999, o ano que antecede a nossa presi-
dência da UE. Guterres estava convencido que, nesse ano, ia ganhar 
as suas segundas eleições, mas dessa vez com uma maioria absoluta. 
Lembro-me bem de uma conversa a sós com ele, em S. Bento, no 
verão de 1999, em que notei essa convicção expressa. Não teve essa 
maioria. Teve 115 deputados: na Assembleia da República ficaram 
115 deputados para a oposição e 115 para o PS. Isso foi uma grande 
desilusão para ele. Ter 115 deputados significa mais ou menos a 
mesma coisa do que estar em minoria, porque implica negociações 
permanentes e complexas. A falta da maioria provocou-lhe algum 
desânimo, que outras circunstâncias agravaram.

Guterres, ao final desses primeiros quatro anos, deixara também 
de ser a “novidade” que fora em 1995. Já não era propriamente o 
jovem e brilhante primeiro-ministro que tinha acabado de chegar 
ao poder sem nunca ter sido sequer secretário de Estado, mas ape-
nas chefe de gabinete de governantes. Por outro lado, o seu glamour 
perante a comunicação social, e, em especial, perante a opinião 
pública, começava a desvanecer-se. 

A presidência portuguesa da UE era assim uma oportunidade, 
não apenas para consagrar o interessante papel que Portugal tinha 
vindo a construir na Europa ao longo desses primeiros quatro anos, 
mas também para tentar criar uma nova onda de entusiasmo que 
pudesse ter um impacto sobre a popularidade do governo e sobre 
a sua governação. 

A meu ver, Guterres sofria, já à época, daquilo que costumo 
designar como o “efeito Gorbatchov”, isto é, as pessoas pareciam 
gostar mais dele lá fora do que cá dentro. Nos Conselhos Europeus 
ele era uma verdadeira vedeta. Assisti a vários e testemunhei 
fantásticas intervenções. Devo dizer que, uma ou duas vezes, tentei 
mesmo dissuadi-lo de intervir em determinados pontos, por achar 
que estava a ir longe demais. Na realidade, não estava. Eu é que 
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estava enganado. Ele podia fazer aquilo com todo o à-vontade, 
como, por exemplo, servir de fazedor de pontes entre grandes líde-
res europeus. Tinha criado um prestígio que colocava Portugal a 
jogar num campeonato acima do nosso nível como país. Era isso 
que Guterres pretendia explorar com a presidência de 2000.

O modo como nos tinham corrido as coisas na Europa, desde 
1995, tinha permitido preparar o caminho para a presidência de 
2000 de uma forma bastante positiva. Não devemos esquecer que 
tínhamos tido dossiês internacionais próprios bastante complexos, 
como foi a questão de Timor, que tinha estado muito em evidên-
cia durante todo esse primeiro governo de Guterres. Mas, igual-
mente, tinha ocorrido a difícil e muito bem-sucedida negociação 
da Agenda 2000, o quadro financeiro plurianual aprovado no pri-
meiro semestre de 1999, sob presidência alemã. Esta negociação, 
que durou dois anos, foi extremamente difícil, como em geral o 
são sempre todos os quadros financeiros. O prestígio e a capacidade 
de interlocução que António Guterres tinha com os seus parceiros 
permitiu-lhe, contudo, alguma margem de manobra nessa negocia-
ção, que entendo que ele explorou de modo brilhante. Anoto tam-
bém, nesse ciclo de negociações, a do Tratado de Amesterdão, em 
que pessoalmente me envolvi muito e onde, talvez pela primeira 
vez, a tal nova orientação europeia do novo primeiro-ministro se 
mostrou em plenitude. 

Vou contar um episódio que julgo revelador. Quando fomos para 
a maratona final de dois dias em que ia concluir-se o Tratado de 
Amesterdão, que era a primeira revisão do Tratado de  Maastricht, 
eu tinha preparado para António Guterres uma pasta que ele devia 
seguir, à medida que o tratado se fechava. Ele não precisava de fazer 
rigorosamente mais nada para além daquilo que eu lhe indicava, 
com as speaking notes preparadas ao detalhe. Para além da defesa 
de pontos que diretamente nos interessavam, se, por exemplo, a 
Dinamarca interviesse, como estava previsto, sobre um determi-
nado ponto, ele ia à página digamos 32, pedia a palavra e lia o que 
eu tinha preparado. Se o Reino Unido suscitasse outra questão, ia 
à página 41 e estava lá o que é que ele tinha para dizer. Quando 

As Décadas da Europa.indd   300 13/05/19   17:30



A SEGUNDA PRESIDêNCIA PORTUGUESA

301

Guterres, no avião, olhou para aquilo, perguntou-me: “Acha que 
eu sou um locutor? Que vou, pura e simplesmente, dizer aquilo 
que você me manda dizer, relativamente a tudo isto?”.  Improvisou 
e fez o que quis, e bem, com toda a legitimidade política que tinha. 
No que me dizia respeito, eu estava de consciência tranquila: tinha 
feito aquilo que achei que tinha a obrigação de fazer. O que ali 
tinha colocado para ele dizer era aquilo que, como responsável 
pela construção da posição nacional, eu achava que devia ser dito. 
Só que ele tinha, naturalmente, a autoridade para proceder como 
entendesse. E correu tudo bem.

O tempo europeu que então vivíamos era muito complexo. 
O ano de 1999 havia sido aquele em que fora introduzido o euro, 
mas também aquele em que emergiu uma crise na Comissão 
 Europeia, devido a problemas sérios que levaram ao afastamento do 
presidente Jacques Santer, instituindo-se uma presidência interina 
de Manuel Marín, até à tomada de posse de Prodi, em novembro. 
Tinha havido também nesse ano, como já assinalei, um Conselho 
Europeu muito tenso, em Berlim, onde a Agenda 2000 havia sido 
acordada. Noto que os pacotes financeiros se concluem sempre 
melhor quando quem assina o principal cheque assegura a pre-
sidência da União. Não foi assim por acaso que as coisas todas se 
conjugaram para que fosse a Alemanha a fechar esse pacote para 
2000-2006 e seria aí, numa dessas longas noites, que Prodi acaba-
ria por ser consagrado como Presidente de uma nova Comissão 
Europeia. 

Quando Portugal chegou à presidência, a Comissão Euro-
peia tinha assim dois meses de existência. E o Parlamento Europeu 
também havia sido recentemente eleito. Nesse contexto, ainda em 
1999, surgiu-nos um problema suplementar e inesperado: a ten-
tativa frustrada de Mário Soares para ser eleito para a presidência 
do Parlamento Europeu. Soares, influenciado por algumas pessoas 
que lhe eram próximas, e contra a nossa opinião, tentou alcan-
çar a presidência do parlamento logo que chegou, não respeitando 
aquilo que na altura era um ciclo tradicional de rotação entre o 
Partido Socialista Europeu e o Partido Popular Europeu. Acabou 
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por ser eleita a francesa Nicole Fontaine, com episódios à mistura 
que poderiam ter sido evitados. Lembro-me de eu próprio ter ido 
a Estrasburgo, para ter uma conversa a sós com ela, para tentar 
amenizar o ambiente. Foi uma conversa curiosa: por um lado, eu 
não desejava pôr em causa o que tinha sido a atitude dos deputa-
dos portugueses, mas, por outro, tentei assegurar as melhores rela-
ções com o Parlamento Europeu recém-eleito, a semanas do início 
da nossa presidência. Verdade seja que não viemos a ter qualquer 
problema. 

Como contextualização, vale também a pena lembrar que 1999 
foi também o ano da grande crise da Jugoslávia, uma situação que 
já vinha do passado (tinha-nos “calhado em rifa” em 1992, durante 
a nossa segunda presidência europeia). Recordo que, nesse ano, 
depois da agressão da Sérvia ao Kosovo, a NATO, sem mandato 
legitimador das Nações Unidas, decidiu forçar militarmente a mão 
a Milošević, obrigando-o a assinar um acordo.

Todo esse tempo europeu era assim complexo mas muito inte-
ressante. Houve, por exemplo, várias iniciativas com a Rússia. Foi 
estabelecida, então, a primeira “estratégia comum” da UE para 
aquele país e vivia-se a ideia, nesse tempo de esperança que foi 
o termo da Guerra Fria, de que era preciso acelerar e aprofundar o 
diálogo político com Moscovo. Vale hoje a pena interrogarmo-nos 
sobre como poderia ter sido realizada a ação militar da NATO na 
ex-Jugoslávia se não vivêssemos, à época, esse período de diálogo, 
isto é, se a Rússia não estivesse ainda, de certo modo, a “negociar” 
o seu próprio estatuto na nova Europa que aí vinha. Nesse tempo, 
a Rússia queria ser respeitada, agora quer ser temida. Não é por 
acaso que é também precisamente nesse mesmo ano, e num tempo 
que também é ainda de alguma fragilidade por parte da Rússia, 
que teve lugar a entrada na NATO da Polónia, da Hungria e da 
República Checa. Se o alargamento da UE, que estava a ser nego-
ciado, não tinha tido da parte da Rússia grandes objeções, salvo no 
tocante aos Estados bálticos, já o alargamento da NATO foi uma 
questão muito mais complexa. Ora isso ocorreu pouco antes do 
início da presidência portuguesa da UE, marcando fortemente a 
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futura relação com a Rússia, que também faz parte dos dossiês de 
política externa que nos havíamos fixado.

Foi também em 1999 que teve lugar o voto interno de Timor, 
que consagrou o seu afastamento institucional da Indonésia. Esse 
foi também o ano da transferência de Macau para a China, ponto 
muito importante na nossa agenda externa. Curiosamente, foi o 
ano que a UE começou a ter uma estratégia para questões – e aí 
estão elas hoje, bem alto na agenda coletiva! – como o asilo, migra-
ções, segurança interna, criminalidade organizada, etc. Foi aliás 
nesse ano que Portugal designou um comissário europeu, António 
Vitorino, que passou a tutelar essa nova área da ação europeia, em 
parte comunitária, em grande parte ainda intergovernamental. 

Enfim, foi sob esse, repito, complexo e interessante pano de 
fundo europeu e mundial que preparámos a presidência portu-
guesa da UE. Desenhámos o programa da presidência portuguesa 
com dois “buracos” previsíveis. 

Um deles era a Cimeira UE-áfrica. 
No programa da presidência portuguesa, que conheço bastante 

bem porque o redigi, não surge a primeira Cimeira UE-áfrica, 
porque, até ao último momento, não tínhamos a certeza de a 
poder realizar. Nós não faríamos essa I Cimeira UE-áfrica sem 
ter Marrocos “a bordo”. Sempre que alguém afirmava, como a 
então União Africana preconizava, que Marrocos não podia estar 
presente do lado da áfrica, nós repetíamos: “Não haverá Cimeira 
UE-áfrica sem Marrocos”. Foi muito importante conseguirmos 
isso, que só com algum “jogo de cintura” e muita negociação foi 
possível obter. Também foi essencial para a estabilidade e confiança 
na nossa relação futura com Marrocos.

A outra questão era o encerramento da negociação do Acordo 
de Cotonou, que substituía a Convenção de Lomé IV. Também 
não havia essa certeza, razão pela qual, ao escrever o programa da 
presidência portuguesa, omitimos deliberadamente esse ponto. 

Depois, aconteceu aquele “terremoto”, que, como todo o 
terremoto, surge sempre sem ninguém esperar, que foi a ques-
tão austríaca. Não era plausível, mesmo no final de 1999, que os 
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 conservadores austríacos, se ganhassem as eleições, quisessem fazer 
uma aliança com um partido de extrema-direita, embora houvesse 
já uns zunzuns sobre essa possibilidade. Quando isso aconteceu, sur-
giu um clamor um pouco por toda a Europa. Recordar-se-ão que 
acabámos por ter de atuar em nome dos chamados “14” (os então 
“15” membros da UE, menos a áustria), isolando, de certo modo, 
o governo de Viena, num modelo um pouco atípico, tanto mais 
que não significava uma posição formal da UE. Era a reação de 
14 Estados face a um outro que infringia regras a que se tinha 
comprometido, num incumprimento dos chamados “critérios de 
Copenhaga”, regras básicas que qualquer Estado deve respeitar e 
comprometer-se a respeitar no futuro se quer entrar para a UE. 
O “caso austríaco” foi uma sombra que pairou permanentemente 
sobre nós, durante os seis meses da nossa presidência. Cuidámos 
sempre em respeitar os direitos da áustria como Estado da União, 
sem deixarmos de atender ao sentimento dos restantes Estados. 
Conseguimos salvaguardar em pleno a nossa relação bilateral com 
Viena – e isso não era coisa fácil, nesse contexto. À distância do 
tempo, perante o cenário daquilo que hoje emerge em outros paí-
ses europeus, o “caso austríaco” era apenas um jardim-de-infância... 

O Tratado que se viria a chamar de Nice, cuja negociação coor-
denámos no nosso semestre, na certeza antecipada de que só se 
viria a concluir na presidência francesa que nos sucederia, era o 
ponto mais importante dos temas “previsíveis” que iríamos ter 
na nossa presidência. Recordo que, sob a conjuntural pressão do 
caso austríaco, conseguimos incluir na negociação do tratado uma 
cláusula relativamente à possibilidade de um Estado poder ser, face 
à unanimidade dos restantes, sancionado e isolado. Houve aqui 
alguma ingenuidade: pensou-se que a possibilidade de ocorrência 
de casos idênticos era tão remota que estava sempre assegurada que 
a unanimidade dos restantes seria sempre assegurada. A fórmula do 
Tratado de Nice veio a ser aperfeiçoada no Tratado de Lisboa, mas, 
hoje em dia, a tal unanimidade já não existe: perante um compor-
tamento anormal de um Estado, ele terá a seu lado outros Estados 
que inviabilizarão a aplicação deste ponto dos tratados. Portanto, 
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em Nice, atámos as mãos a nós mesmos. Não temos hoje muitas 
saídas nesta matéria. O caso austríaco foi, como referi, o ponto 
triste e inesperado da agenda da nossa presidência. 

Mas a presidência tinha um foco principal. O essencial da pre-
sidência portuguesa assentou no extraordinário trabalho reali-
zado durante o ano de 1999 por António Guterres com Maria 
João Rodrigues, para o estabelecimento da chamada Estratégia 
de  Lisboa. A Estratégia de Lisboa era um programa muito ambi-
cioso, tendo como objetivo colocar a Europa, no prazo de dez 
anos, como o polo mais competitivo à escala global, em especial 
desenvolvendo todo o potencial da economia do conhecimento. 
Como é sabido, no processo europeu há questões de natureza 
comunitária, isto é, sujeitas aos procedimentos regulares de partilha 
de soberania mediados pela Comissão, e há outras que o não estão, 
que dependem da decisão nacional, pelo que têm de merecer um 
tratamento de natureza intergovernamental. A ideia portuguesa 
era fazer aprovar um programa que, ao mesmo tempo, desse uma 
maior coerência às diversas políticas europeias e procurasse asse-
gurar, por parte do Estados-membros, a sua disponibilidade de se 
comprometerem a um processo gradual de aproximação em áreas 
de competência nacional, através do chamado “método aberto de 
cooperação” (MAC). Este método traduz-se na fixação de uma 
espécie de benchmarks, que faria com que os Estados, embora man-
tendo a liberdade de ação relativamente a um conjunto muito alar-
gado de matérias, pudessem ir observando as melhores práticas dos 
outros. Isto criaria uma espécie de pressão para que, não havendo 
harmonização, pudesse haver um tendencial seguimento de uma 
linha comum. A ideia era trabalhar um conjunto de medidas relati-
vas ao crescimento, à competitividade e ao emprego, à luz daquilo 
que eram, e que estavam muito bem definidos no plano teórico, os 
desafios colocados pela globalização, pela mudança tecnológica e 
pelos riscos de exclusão social, que afetavam a própria subsistência 
do “modelo social europeu”. Em suporte deste projeto, e com ele 
conjugado, incluíam-se medidas de natureza macroeconómica e 
estrutural, bem como a mobilização de políticas ativas de emprego, 
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que já tinham sido aprovadas em Conselhos Europeus anteriores. 
Haveria, assim, vários processos que ali conjugavam.

Como é óbvio, este esforço envolvia não apenas os governos 
mas também os parceiros sociais, o Comité Económico e Social, 
o  Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu. Era um con-
junto de medidas que se pretendia tivessem uma coerência global, 
pondo a máquina europeia a “remar” toda para o mesmo lado. 
Pressentia-se que a entrada em vigor da moeda única viria a exi-
gir um conjunto de medidas de acompanhamento que tornassem 
mais coerente o trabalho futuro da Europa que se reunia à volta 
do euro, mas que igualmente ajudassem naquele que era o objetivo 
político de criar condições e apetência para levar todos os Estados 
a integrarem futuramente o projeto da moeda única. Na nossa pre-
sidência, todas as formações sectoriais do Conselho de Ministros 
europeus funcionaram subordinadas a uma agenda que apontava 
para os objetivos dessa Estratégia de Lisboa. Ela seria aprovada, 
como se previa, no Conselho Europeu de Lisboa, em março de 
2000, ficando aí também desenhado um seu percurso posterior, 
com um calendário de revisão. 

O que aconteceu à Estratégia de Lisboa? Costumo dizer que o 
seu percurso acabou por não ser muito brilhante, pela simples razão 
de que vários Estados-membros se foram afastando lentamente 
daquilo que haviam sido os seus compromissos. Porquê? Porque 
muitos desses compromissos tinham custos políticos internos a que 
os ciclos de governo não deram continuidade. Recordo que tive-
mos, desde o primeiro momento, uma grande e forte objeção por 
parte da França, que não aderiu a um conjunto de medidas que 
tínhamos planeado. De facto, o “método aberto de coordenação” 
é teoricamente muito apelativo, mas, na prática, é muito difícil de 
implementar, tendo em conta que cada Estado vive condicionado 
por opiniões públicas, agendas e prioridades diferentes, em especial 
por conjunturas políticas evolutivas.

Assim, nos anos seguintes, o projeto foi sendo diluído e rede-
finido. O sentido era bom e a ideia era provocar uma espécie de 
choque tecnológico, no sentido de garantir que, no prazo de uma 
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década, este conjunto de medidas garantisse uma Europa no lugar 
de maior crescimento à escala global, com a economia mundial 
mais pujante. As coisas não evoluíram exatamente nesse sentido, 
porque normalmente os factos são bastante mais imaginativos que 
os homens. E, assim, foram o que foram. Acho, no entanto, que 
para Portugal foi um esforço muito positivo e o nosso trabalho foi 
reconhecido como algo muito prestigiante. 

Ao longo de toda a presidência, competiu-nos lançar uma nova 
Conferência Intergovernamental. Como é sabido, a vida institucio-
nal europeia vive de ciclos. Depois de um longo período do Tratado 
de Roma, surgiu o Acto único Europeu e, tempos depois, deu-se 
o grande salto em frente que foi o Tratado de  Maastricht. Em 1994, 
foi decidido revê-lo. Foi instituído um “grupo de reflexão” para pre-
parar a revisão de Maastricht, que a memória comunitária guarda 
como “grupo Westendorp”, nome do então secretário de Estado 
dos Assuntos Europeus de Espanha, que a ele presidia.  Portugal foi 
nele representado pelo Professor André  Gonçalves Pereira, que me 
convidou para ser o representante alternante. O grupo apresentou 
um relatório no final de 1995. Em  1996, avançou-se para uma 
nova Conferência Intergovernamental, que veio a dar origem ao 
Tratado de Amesterdão, cuja negociação acabou em 1997. Fui o 
representante português nessa negociação, como seria na seguinte.

O Tratado de Amesterdão procurou adaptar as estruturas da 
União aos futuros alargamentos. Foi um tratado que tentou igual-
mente mexer em alguns aspetos interessantes, como dar corpo às 
chamadas “tarefas de Petersberg”, ações de natureza humanitária 
e de operações de paz. No fundo, tratava-se de começar a dar à 
UE um maior papel na área de segurança, superior ao passado. 
É  muito interessante – e normalmente não se sublinha muito 
isto – que a entrada então recente para a UE de três países neutrais 
( áustria, Suécia e Finlândia, que somaram essa sua cultura neu-
tral à da Irlanda, que já estava na UE) trouxe para dentro da UE 
uma atitude que veio a criar algumas dificuldades à densificação da 
dimensão de segurança e defesa, em progressiva articulação com a 
NATO, que numa certa altura parecia possível fazer avançar dentro 
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da União. O Tratado de Amesterdão é um pouco o produto disso 
tudo, de alguma ambição e de algumas reticências. Foi um tratado 
incompleto.

Depois de assinado o Tratado de Amesterdão, alguns países con-
sideraram que era importante voltar a tratar de aspetos que não 
tinham sido nele suficientemente desenvolvidos. Ficaram assim, na 
agenda comunitária, o que se chamou os reliquats ou os leftovers 
de Amesterdão. Nesses “restos” incluía-se um ponto importante: a 
necessidade de rever a dimensão da Comissão Europeia, criando 
uma espécie de trade-off entre, por um lado, a ideia de os Estados 
europeus que tinham dois comissários (que eram os cinco maiores 
Estados) perderem o seu segundo comissário, os quais, em com-
pensação, receberiam mais votos no âmbito do processo decisório 
do Conselho, além de mais deputados no Parlamento Europeu. 
Resolver os “restos” de Amesterdão foi a agenda do novo tratado, 
que viria a ser assinado em Nice. 

Devo confessar que tenho sempre uma leitura um pouco per-
versa sobre esta discussão de natureza institucional. De forma 
sucinta, acho que os Estados-membros que se habituaram a mandar 
na União, a “12” e a “15”, quiseram fazer um preemptive strike, antes 
do alargamento, no sentido de garantir que, por mecanismos de 
funcionamento interno, a sua capacidade de influenciar o processo 
decisório no final não se alteraria muito com esse mesmo alarga-
mento. No fundo, todos esses mecanismos de reforço de alguns 
Estados mais populosos têm basicamente a ver com a necessidade 
de dar a alguns a possibilidade de manter uma maior capacidade 
de influência no funcionamento global da União. E talvez não seja 
por acaso que, no Tratado de Lisboa, até ao final, a discussão se 
centrou em dois países (Espanha e a Polónia) que são, ao mesmo 
tempo, bastante populosos mas que não têm exatamente o mesmo 
padrão de interesses a nível do processo decisório em Bruxelas. 
Países como a Alemanha e a França dominam o processo europeu, 
pela força e influência que têm nas instituições – na Comissão, no 
Parlamento e, claro, no Conselho de Ministros. Mas, à sua volta, 
há outros Estados que estão perfeitamente confortáveis com essa 
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dominação, como sejam os países do Benelux, a áustria e a maioria 
dos nórdicos. Esses países quase nem precisariam de ter comissários 
ou votos, pela simples razão de que os seus interesses estão à par-
tida protegidos. Difícil é ter pouca representação nas instituições e 
interesses muitas vezes à margem de quem manda. Portugal sabe 
isso bem.

O Tratado de Nice foi um pouco isso. A prova provada foi que, 
em face dos vários projetos de ponderação de votos apresenta-
dos pela presidência portuguesa na cimeira final em Santa Maria 
da Feira, pelo grupo que eu tinha dirigido durante os seis meses 
da presidência, a França boicotou tudo, porque achou que muitas 
delas protegiam os países mais pequenos. O que não deixava de ser 
verdade. 

Entrámos, portanto, para a presidência portuguesa com a grande 
agenda que era a Estratégia de Lisboa, com o lançamento da CIG 
(Conferência Intergovernamental) para a revisão do Tratado de 
Amesterdão e também com uma tarefa, a que nos dedicámos com 
um zelo que a certa altura pareceu até algo estranho a algumas 
pessoas em Bruxelas – a promoção do alargamento. 

Passados que foram estes anos, vamos ser claros. O alargamento 
teria lugar, quer nós estivéssemos com ele ou contra ele. Portanto, 
seria melhor estar com ele. É evidente que sabíamos que o alarga-
mento ia ter um impacto profundo naquilo que era o equilíbrio 
europeu, e que seríamos, provavelmente, dos mais afetados com 
esse impacto. Mas, volto a repetir, isto ocorreria quer nós nos opu-
séssemos ou não. O alargamento era uma decisão que estava politi-
camente tomada pelos powers that be da Europa. Aquele iria ser um 
alargamento quase gigantesco. Foi o resultado da acumulação de 
lóbis nacionais que levou a que dez países – tendo ficado dois de 
fora, a Roménia e a Bulgária, por atrasos irrecuperáveis – entrassem 
simultaneamente para a UE. Nós decidimos, com zelo profissional, 
tentar ir, durante a nossa presidência, tão longe quanto possível 
naquilo que era o fechar dos “capítulos” negociais. Tentámos mos-
trar-nos positivos e responsáveis em relação ao alargamento que aí 
viria. 
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É importante referir que muito daquilo que foi a posterior leitura 
feita por esses países da atitude portuguesa nesse período político 
delicado, que salvaguardou muito do nosso relacionamento futuro 
com eles, ficou a dever-se a essa nossa atitude, que foi mais visível 
pelo facto de Portugal estar na presidência da UE. Mas não está-
vamos a ser cínicos, note-se. Havia uma racionalidade, mas havia 
também uma ética por detrás da nossa atitude. Tendo nós, a Espa-
nha e antes a Grécia, visto reforçados a nossa democracia e o nosso 
desenvolvimento através de um processo que apoiou a nossa saída 
da ditadura, era, em especial para nós, muito natural que países aos 
quais, durante décadas, a Europa do lado de cá havia mostrado um 
projeto democrático e de desenvolvimento, e que se tinham entre-
tanto libertado da tutela soviética, viessem bater-nos à porta. E não 
abri-la seria irresponsável, pelo que os critérios na base dos quais o 
seu acesso se iria fazer teriam de ser exclusivamente técnicos. Era 
essa a nossa visão e foi esse o nosso trabalho, nos seis meses da nossa 
presidência. Foi isso que fizemos, julgo que com alguma surpresa, 
para alguns países aderentes que não acreditavam que estivéssemos 
a ser sérios. Repito: isso credibilizou-nos muito na Europa, quer 
em relação a esses mesmos países, quer em relação aos seus “tuto-
res”, àqueles que mais estavam a lutar pela sua entrada.

Vale a pena lembrar que o Conselho Europeu de Helsínquia, 
de  dezembro de 1999, havia reconhecido a vocação de candi-
dato da Turquia. Julgo que a maioria das pessoas que se dedicaram a 
esse dossiê tinham um pouco a consciência de que era um esforço 
vão. De qualquer maneira, era um gesto que se tinha de fazer, para 
se cumprirem as regras.

O momento da presidência portuguesa foi também um momento 
de densificação daquilo que já vinha do passado em matéria  de 
PESC, de Política Externa e de Segurança Comum. O Alto Repre-
sentante para a PESC, Javier Solana, tinha sido nomeado durante a 
presidência alemã, no primeiro semestre de 1999, acumulando com 
o cargo de Secretário-Geral do Conselho, por forma a dar coerên-
cia a toda a dimensão externa da União. Competia a  Portugal traba-
lhar vários aspetos. Foram operacionalizados durante a presidência 
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portuguesa vários temas importantes, em particular as “estratégias 
comuns”, documentos que fixavam, numa área predominante-
mente governamental, aquilo em que os Estados-membros da UE 
acordavam como essencial para as bases futuras de relacionamento 
com aqueles países ou espaços. A “estratégia comum” com a Rússia 
estava já aprovada, pelo que havia que dar-lhe sequência ao nível 
do diálogo político. Na nossa presidência, aprovámos duas outras 
“estratégias” – para o Mediterrâneo e para os Balcãs ocidentais – e 
lançámos também a “estratégia comum” para a Ucrânia. Agora, à 
distância, com muita água corrida sob as pontes, poderemos inter-
rogar-nos sobre a importância prática da fixação desses documen-
tos. Mas essa era a filosofia da época. 

Uma palavra especial, mas sintética, para aquilo que foi feito, para 
além do já referido, na área das relações externas. Além da Cimeira 
UE-áfrica e da conclusão do novo acordo UE-ACP, a presidência 
portuguesa realizou cimeiras com os EUA, com o Canadá, com 
a Rússia e lançou as bases para uma inédita “parceria estratégica” 
com a índia, tendo ainda organizado um extenso programa de diá-
logo político, desde os países do Golfo à América Latina e Caraíbas, 
passando pelo Irão. Raramente uma presidência mostrara tanta ati-
vidade neste domínio e isso foi-nos creditado.

Na área de “Justiça e Assuntos Internos”, aproveitando bem a 
circunstância de termos passado a ter um comissário português 
no setor, desenvolvemos um conjunto de iniciativas para trabalhar 
dimensões que já então se prendiam com preocupações essenciais 
dos cidadãos europeus: imigração, asilo, questões de criminalidade 
organizada. 

Havia também iniciativas ligadas a questões muito variadas, 
como a segurança alimentar, o estatuto das populações “Roma” na 
futura Europa alargada, bem como a questão da Carta dos Direitos 
Fundamentais, consagrando aquilo que Maastricht trazia em maté-
ria de cidadania europeia, para além da cidadania nacional. 

Deixei aqui uma curta síntese do que foi a presidência portu-
guesa de 2000, num quadro internacional em que, recordo, houve 
o caso Monica Lewinsky, em que Mbeki foi para a presidência da 
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áfrica do Sul, em que morreu o rei de Marrocos. Era também 
um tempo em que ainda se mantinham algumas esperanças em 
torno do êxito do Processo de Barcelona. Lançado em novembro 
de 1995, pensava-se que ainda pudesse ter algum sentido a ideia de, 
não apenas fazer financiamentos à margem sul do Mediterrâneo, 
mas procurar ligar esses países entre si, de uma forma que permi-
tisse a recuperação daquelas sociedades, evitando pelo crescimento 
os surtos de radicalismo e como contribuição para a criação de 
uma espécie de barreira ao movimento migratório em direção à 
Europa, ideia também de certo modo subjacente aos acordos com 
os países ACP (áfrica-Caraíbas-Pacífico). Como se vê, a consciên-
cia dos problemas que acabaram por irromper em modelo de tra-
gédia já existia.

Recordo-me, contudo, que era um tempo, apesar de tudo, de 
algum otimismo em matéria de segurança e defesa. Havia a noção 
de que tínhamos tido êxito no Kosovo, de que passara a haver uma 
complementaridade entre o trabalho da UE e da NATO, e que a 
UE podia acabar por ter um papel global relevante. 

O futuro não trouxe a confirmação dessas esperanças. À ambi-
ção já não sucedeu uma nova realidade entusiasmante. Já não era 
o tempo de Delors, a Comissão Santer fora um fracasso e as espe-
ranças em Prodi não eram imensas. Mas havia dentro da Comissão 
Europeia Chris Patten, de quem se esperava um trabalho impor-
tante, no Conselho Javier Solana tinha uma grande visibilidade e 
estava a construir um espaço interessante na área da política externa. 
No  domínio externo havia um visível otimismo, a que não era 
estranha a extensa agenda diplomática em que nos empenháramos 
na nossa presidência.

Fomos substituídos pelos franceses, que, como previsto, fecha-
ram o novo tratado em Nice, concluindo com uma presidência 
fraca. O Tratado de Nice, como já tinha acontecido no passado, ia 
deixar “qualquer coisinha” por concluir. Isso deu origem ao cha-
mado “processo de Laeken”, que abriu caminho para a Convenção 
 Europeia, de que acabou por sair o “defunto” Tratado Constitu-
cional, o qual, por sua vez, caiu com os referendos negativos na 
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Holanda e em França, mas foi depois repescado, no essencial, 
perante os olhos inocentes de toda a Europa, no Tratado de Lisboa, 
apenas alterando semanticamente algumas coisas e retirada que foi 
alguma patine federal. A Europa perdeu com isso alguma capaci-
dade retórica, porque o Tratado Constitucional, apesar de tudo, 
tinha um élan simbólico, era um salto qualitativo. Isso só provava 
que a Europa tinha começado a recuar.

Por simbolismo, podemos dizer que ficámos com o Tratado de 
Lisboa, feito durante a nossa última presidência. Hoje já não se 
sentem muito as presidências. Por estes dias, inicia-se uma nova 
presidência, desta vez austríaca, e isso não parece mobilizar já muito 
as pessoas, porque as próprias presidências também foram perdendo 
peso. Já nem me lembro qual foi o país que esteve na presidência 
da UE no semestre que agora termina. 

No tempo da nossa presidência de 2000, havia um real entu-
siasmo, esse semestre era um fator de mobilização interna, com 
alguma luta entre as cidades para ter eventos das presidências. 
É com uma pequena história sobre esse tema que vou terminar.

Eu estava num debate na Assembleia da República em que o 
dr. Paulo Portas, líder de um CDS então eurocético, se queixou, 
a certa altura, de que várias cidades haviam sido preteridas para 
a realização de eventos da nossa presidência de 2000. E referiu 
que Aveiro, não por acaso o distrito por onde fora eleito, teria 
merecido essa escolha. Da bancada do governo, por um contínuo, 
mandei-lhe, então, um bilhete: “Acho lamentável que tenha dito o 
que disse. É que se houve líder político cuja sensibilidade foi tida 
em conta no mapa das cidades com eventos foi o dr. Paulo Portas. 
A cimeira final da nossa presidência é na Feira, em Santa Maria da 
Feira, porque tivemos em atenção o seu particular interesse pelas… 
feiras!” Quando recebeu o meu bilhete, o Dr. Paulo Portas deu 
uma sonora gargalhada que agitou a bancada do CDS e criou per-
plexidade no governo. Mas esses eram outros tempos em que as 
presidências tinham alguma importância mobilizadora...
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O balanço da segunda década: 
consolidação de um projeto 
ou a crise da esperança?*

Maria João Rodrigues**

Vou deixar o meu testemunho, fazendo uma síntese da expe-
riência que me pedem que relate, mas não posso deixar de falar 
nela com os olhos postos no presente e no futuro. Faço, portanto, 
uma retrospetiva orientada para aquilo que se segue. E as retrospe-
tivas, como sabemos, nunca são neutras.

O meu ponto de partida é muito simples. Portugal fez várias 
presidências da UE, todas elas marcantes por várias razões. Mas 
vou referir uma delas que ocorreu no momento muito especial da 
mudança de século, em 2000. Portugal teve a fortuna de exercer essa 
função de presidência da UE num momento de viragem do século 
e lembro-me perfeitamente que estávamos bem cientes dessa res-
ponsabilidade. Estávamos numa fase otimista da história europeia e 
da história mundial. Havia uma alteração muito grande em termos 
do que se chama hoje globalização. Percebia-se cada vez mais até 
que ponto as nações eram interdependentes, e  percebíamos que era 

* O texto corresponde na íntegra à comunicação proferida.
** Ministra da Qualificação e Emprego do xIII Governo Constitucional, entre 
1995 e 1997; Conselheira durante a presidência portuguesa do Conselho da 
União Europeia, em 2000.
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chegado o momento de a UE se projetar para o exterior e se pre-
parar para essa grande mudança global. Isso coincidia também com 
uma grande alteração tecnológica. Estávamos a viver as primeiras 
fases da difusão da internet. A maior parte das novidades vinham 
dos Estados Unidos, mas a Europa estava a aplicá-las na sua própria 
perspetiva. O problema que se punha era como é que nós, euro-
peus, podíamos tirar partido, por um lado, da abertura à globaliza-
ção que víamos como uma oportunidade e, por outro lado, de uma 
grande vaga tecnológica que já se estava a traduzir em inovações na 
forma de viver, de trabalhar, de comunicar, etc. 

Quando começámos a preparar a presidência da UE – as pre-
sidências são preparadas com bastante antecedência – definimos 
a ambição de contribuir para definir uma estratégia de desenvol-
vimento e de crescimento para a década que se ia seguir a 2000. 
Na realidade, quando começámos a preparar essa proposta, o nosso 
ponto de partida foi uma experiência vivida anteriormente sobre a 
presidência de Jacques Delors à cabeça da CE. Tive, então, a ocasião 
de o procurar exatamente para o ouvir, porque, anos antes, Jacques 
Delors, que tinha feito tanta coisa pela Europa, tentou deixar como 
último legado uma proposta de estratégia para o crescimento, a 
competitividade e o emprego. Essa proposta foi vertida num Livro 
Branco, que se tornou um clássico da política europeia. 

Procurei Jacques Delors exatamente para perceber porque é que 
uma proposta tão bem elaborada não tinha conseguido singrar. Ele 
foi lapidar e utilíssimo na resposta, dizendo: 

Esta proposta foi muito bem elaborada, mas o método político 
que utilizámos para a lançar não foi o melhor e não resultou. E se 
eu lhe posso dar um conselho é o de que, se vocês elaborarem uma 
nova proposta, a apresentem também, e diretamente, aos membros 
do Conselho Europeu, aos primeiros-ministros e chefes de Estado. 

E assim foi. Segui esse conselho e foi essa a metodologia assente 
com o primeiro-ministro António Guterres e aplicada primoro-
samente pela diplomacia portuguesa. Temos uma grande escola 
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diplomática que deu muitas provas ao longo das várias presidências 
da UE, mas nesta a diplomacia portuguesa agiu de forma magistral. 

A razão pela qual foi possível, num período tão curto de tempo 
(uma presidência são apenas seis meses), fazer com que a estraté-
gia oficial da UE para os dez anos seguintes fosse concebida em 
Portugal, em Lisboa, foi porque houve uma grande operação de 
política europeia em todos os azimutes; ou seja, nós preparámos a 
proposta mobilizando inteligência ao nível mundial. Fomos buscar 
inspiração onde quer que ela estivesse. 

Lembro-me, por exemplo, de ter ido a Berkeley num dia e vol-
tar noutro para falar com um determinado perito. Foi uma grande 
operação de conexão com a inteligência mundial para preparar essa 
proposta, ao mesmo tempo que em Portugal foi planeada ao milí-
metro uma operação de política europeia, que se traduziu em que 
essa proposta fosse apresentada a todos os níveis: desde os níveis dos 
funcionários públicos ou dos representantes da sociedade civil em 
cada Estado-membro até aos membros do Conselho  Europeu. Esse é 
um dos segredos do que conseguimos, porque todos estavam infor-
mados a todos os níveis. Isso permitiu, de facto, que, em março de 
2000, no Conselho Europeu de Lisboa, essa estratégia fosse adotada 
formalmente e começasse a ser traduzida num conjunto de medidas. 
Foram cerca de 400 medidas (tenho esse número na cabeça) que se 
multiplicavam por várias políticas europeias: desde política de ino-
vação, de ciência e tecnologia, economia digital, educação, emprego, 
segurança social e, na parte final, política ambiental. 

Inicialmente não foi fácil, porque, quando levávamos esta pro-
posta às capitais, a reação consistia em dizer que essas políticas 
não faziam parte do nível de intervenção europeu, e que eram 
políticas que pertenciam ainda ao campo da soberania nacio-
nal. O  segundo resultado desta proposta da Estratégia de Lisboa 
foi, portanto, aumentar aquilo que se chama a dimensão social 
das políticas públicas. Muitas delas que eram, até então, políticas 
a nível nacional adquiriram uma dimensão europeia. Por exem-
plo, a própria política de luta contra a pobreza, que também fazia 
parte da Agenda de Lisboa, foi acolhida com uma certa estranheza, 
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 porque se dizia que era um assunto meramente da esfera nacional. 
Nós argumentámos para mostrar porque é que não era assim e, de 
facto, ao ser consagrada, a Estratégia de Lisboa reforçou a dimensão 
europeia de um conjunto de políticas. 

É importante salientar que, para além de uma inovação na forma 
de fazer política (aquilo a que os ingleses chamam politics) e para 
além de uma inovação nas políticas públicas (aquilo a que os ingle-
ses chamam policies), talvez a inovação mais interessante nesta pro-
posta tenha a ver com a forma como se reorganizou a governação 
europeia e nacional. Com a Estratégia de Lisboa passou a haver 
uma nova forma, que ainda hoje perdura, e por isso é que refiro a 
coordenação das políticas europeias entre si, mas também de coor-
denação das políticas de cada país à luz de uma estratégia comum 
europeia. Essa é a grande novidade que ainda hoje perdura sob a 
forma do semestre europeu. O semestre europeu, um palavrão pró-
prio da linguagem Bruxelas, é um dos resultados da Estratégia de 
Lisboa e consiste justamente numa forma organizada de coordenar 
políticas económicas e sociais ao nível nacional e europeu. 

Nós fizemos esse trabalho de implementação da Estratégia de 
Lisboa, que envolveu todos os governos, milhares de entidades 
da sociedade civil e também a CE. A CE desempenhou um papel 
absolutamente chave, porque conseguiu traduzir essa agenda em 
planos concretos de ação nas várias áreas que já descrevi. Da ciência 
à tecnologia, à educação, à proteção social, tudo isto foi tornado 
operacional na base de propostas da CE. 

Isso coincidiu, a partir de 2004, com o maior alargamento de 
sempre da UE. Nessa altura (2004), eu estava ainda a seguir a Estra-
tégia de Lisboa e, por causa disso, viajava um pouco por todo o lado 
na Europa, e lembro-me que aconteceram coisas muito interessan-
tes para nós, portugueses, que hoje já não são tão conhecidas assim. 
Mas imagine-se, por exemplo, o que é chegar a Varsóvia, na Polónia, 
e ir falar a uma organização com muitos participantes polacos que 
se chamava Fórum Polaco para a Estratégia de Lisboa. Parece ane-
dótico, mas isto aconteceu assim porque a Estratégia de Lisboa era 
conhecida em toda a Europa e aplicada e adaptada a cada país. 
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Houve também uma influência interessante para além da Europa, 
com grandes parceiros internacionais da UE a demonstrarem interesse 
em conhecer esta experiência, porque era uma experiência de for-
mação de uma estratégia de maneira coordenada com ‘n’ implicações, 
com aplicação a nível local, nacional e europeu. Lembro-me, por 
exemplo, de ser convidada a ir à escola de formação de diplomatas em 
Brasília para explicar como é que isto tinha sido feito na UE. Os bra-
sileiros queriam adaptar isto à realidade do Brasil e do  MERCOSUL. 
Também nos aconteceu ir à áfrica do Sul ou a  Moscovo, várias vezes, 
tendo visto interesse sobre isto na Rússia. Contudo, dos grandes polos 
mundiais, aquele que conheceu mais a fundo esta experiência, e que 
em última análise a adaptou de uma forma mais sistemática, por 
muito surpreendente que seja, foi a República Popular da China. 
Desde início, a China demonstrou um enorme interesse e nós enviá-
mos várias equipas para lá. Fui muitas vezes a Pequim por conta de 
explicar como é que nós, europeus, tínhamos posto em marcha uma 
estratégia coordenada e adaptada a cada país. 

Dou um outro salto no tempo para referir que decorria, entretanto, 
a Convenção sobre o Futuro da Europa para  preparar um  Tratado 
Constitucional. Uma das grandes questões que se punham era como 
é que o novo tratado da UE poderia absorver esta experiência e tra-
duzi-la numa atualização do conteúdo do tratado.  Porque me com-
pete fazer um balanço crítico do que foi acontecendo, dos aspetos 
positivos e negativos, devo dizer que, aqui, ficámos pelo caminho. 
O Tratado Constitucional, que viria a transformar-se praticamente 
no Tratado de Lisboa, não teve possibilidade, em termos de tempo, 
de refletir totalmente as implicações da  Estratégia de  Lisboa. A meu 
ver, o Tratado Constitucional e, depois, o Tratado de Lisboa com-
portam grandes inovações em termos de organização do sistema 
político europeu, em termos de reforço da capacidade de decisão 
do PE (destaco em particular estes aspetos), e também em termos 
de atualização das políticas, mas apenas na frente externa. A grande 
marca do Tratado Constitucional e do Tratado de Lisboa foi uma 
grande atualização no que respeita os instrumentos de ação externa 
da UE. No que respeita às políticas internas, económicas e sociais, 
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não houve possibilidade porque, num certo momento, os trabalhos 
da convenção foram concluídos. O facto de o Tratado Constitucio-
nal, e depois o Tratado de Lisboa, não ter conseguido operar essa 
atualização viria a ter consequências. 

Dou um último salto para chegar ao momento de hoje e projetar 
para o futuro. Esse foi o meu repto inicial e isto conduz à situação 
que vou expor. Esta década, iniciada em 1996 e terminada em 2006 
ou 2007, termina num dia que eu tenho perfeitamente ciente na 
minha cabeça, porque era um dia luminoso, de luz de Lisboa. Estáva-
mos numa outra presidência na UE, em 2007. Depois de uma noite 
muito difícil de negociação, que foi a noite final de negociação do 
Tratado de Lisboa – lembro-me perfeitamente disso porque eu estava 
dentro da sala do Conselho Europeu –, houve finalmente acordo e as 
taças de champanhe ergueram-se porque tinha sido possível concluir 
o acordo sobre o Tratado. Nessa manhã havia um enorme otimismo 
dentro do Conselho Europeu porque se dizia:

Neste momento temos uma estratégia (que era a Estratégia de 
Lisboa), temos um novo tratado (que era o Tratado de Lisboa) e é 
chegado o momento de nós, europeus, nos voltarmos para o mundo 
exterior e vermos como é possível a Europa, agora reorganizada, ter 
influência na organização do mundo.

Por aqui se vê o grau de ambição, de confiança e de otimismo 
que os líderes europeus tinham. Refiro este aspeto até por contraste 
com a situação que, de algum modo, se está a viver hoje. Para mim, 
a última derivação desse sentido positivo do Tratado de Lisboa vem 
a concretizar-se num documento que é menos conhecido, mas que 
eu acho que é interessante e que é expressivo dessa fase e desse 
momento, que se chama Declaração Europeia sobre a Globalização. 
É um pequeno documento adotado formalmente pelo Conselho 
Europeu, mas que exprime um pouco o pico da acumulação positiva 
ou de otimismo então conseguidos e que se concentrava em termos 
uma estratégia, um tratado e, finalmente, condições para olhar para o 
mundo envolvente e tentar influenciá-lo ou formatá-lo. 
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Estávamos nós nisto quando começámos a ver uma espécie de 
 tsunami no horizonte. 2007, fim do verão: são os primeiros indícios 
de uma crise financeira que viria depois a demonstrar-se como a 
crise financeira mais grave das últimas décadas e na qual, de certa 
maneira, conseguimos suster o pior. Para ser rigorosa, considero que 
ainda não a ultrapassámos completamente. A crise financeira atingiu 
o mundo todo, mas foi particularmente grave no caso da Europa 
porque a apanhou pelos seus pontos fracos e viria a traduzir-se em 
algo que ainda hoje está a decorrer, a crise da Zona Euro, porque 
temos uma União Económica e Monetária (UEM) incompleta. 

A razão pela qual vou ter de regressar hoje mais cedo é porque 
este assunto faz parte de uma discussão que venho tendo com os 
ministros das Finanças e que decorre há vários anos. Essa discussão 
condensa-se no seguinte: qual é o problema que nós, europeus, 
estamos a ter? Temos, por um lado, um continente com um poten-
cial excecional em termos de gente qualificada e condições de 
vida. Mesmo que haja desigualdades, globalmente a Europa é, sem 
dúvida, o continente com a melhor qualidade de vida e infraestru-
turas avançadas. É, sem dúvida, um continente invejável de mui-
tas perspetivas. No entanto, esse potencial, que continua presente 
na Estratégia de Lisboa e nos seus sucedâneos – hoje chama-se 
 Estratégia Europa 2020, mas basicamente a matriz é semelhante –, 
não pode desabrochar completamente porque estamos limitados 
por uma zona monetária que adotámos (Zona Euro) mas que não 
está completa. Enquanto esse problema não for resolvido, este 
potencial não pode ser devidamente aproveitado. 

Há, hoje, uma espécie de contradição fundamental na Europa 
entre este potencial muito importante que temos e o facto de ele 
estar a ser entravado por uma arquitetura europeia que não está 
completa. Esta reforma tem de ser feita. E isto está atualmente no 
epicentro da discussão europeia. Não é por acaso que foi uma das 
questões centrais do último Conselho Europeu e vai voltar a ser 
uma questão central nos próximos Conselhos Europeus. Vamos 
ter de resolver isto, tanto mais que as soluções para o resolver são 
conhecidas. 
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Os portugueses deixaram uma marca na construção europeia. 
Hoje, oficialmente, a estratégia da UE não se chama de Lisboa, 
chama-se Europa 2020, e está traduzida em várias políticas seto-
riais. Está, acima de tudo, traduzida numa forma de funcionar mais 
coordenada. Mas a promessa da Estratégia de Lisboa ficou a meio 
caminho por não ter encontrado a arquitetura de integração euro-
peia de que precisamos. Houve muitos resultados positivos, foram 
criados muitos milhões de postos de trabalho, foram alterados mui-
tos aspetos da nossa vida coletiva, mas sem dúvida que é possível ir 
mais longe e a solução é conhecida. No entanto, continua a ser um 
problema central da política europeia, e eu não queria deixar de 
referi-lo, porque penso que a intenção da Sociedade de  Geografia 
também não é só falar do passado. A intenção é compreender 
melhor o presente e o futuro à luz do que foi esse passado. 
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José Ribeiro e Castro*

A minha experiência e a minha perspetiva, em relação à segunda 
década, são bastante diferentes das da Maria João Rodrigues, que 
foi, e é, uma atora. Um deputado do PE não é muito um ator, 
é mais um observador do que um ator. O PE é um parlamento 
diferente dos nacionais e eu cedo lhe chamei uma estação de com-
boio onde se faz política. Tem muito movimento, muitas coisas 
ao mesmo tempo, mas tem pouca capacidade de agarrar os assun-
tos. Há alguns debates fundamentais, e obviamente que se tomam 
posições, mas é um parlamento paquidérmico. Não é tão grande 
quanto a Assembleia Nacional Popular da China, mas está sobre-
-ocupado e disperso por múltiplas tarefas, o que torna difícil que a 
maioria agarre os assuntos e detenha o senhorio da agenda, embora, 
há que dizê-lo, o funcionamento democrático dos grupos políticos 
dê 10 a 0 aos grupos parlamentares da Assembleia da República. 
É muito grande e não tem só as comissões, mas também as delega-
ções nacionais, os intergrupos, os múltiplos grupos para o trabalho 
internacional, e tem um funcionamento muito diferente daquele 
a que estamos habituados nos parlamentos nacionais e com pouca 

* Deputado ao Parlamento Europeu entre 1999 e 2009.
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interação com a opinião pública. A opinião pública liga pouco ao 
PE e isso faz muita falta ao seu próprio funcionamento, porque os 
parlamentos agem bem se são fiscalizados e seguidos e se as pes-
soas os solicitam e pressionam. Caso contrário, é um pouco uma 
academia.

Eu considero-me um europeísta, um democrata europeu e sou 
não-federalista. Considero, sendo propositadamente provocador, 
que o federalismo é dos grandes venenos do debate político euro-
peu. Sou um unionista: penso que estamos a fazer uma construção 
nova e de tipo novo. Esse unionismo tem alguma informação das 
experiências dos Estados federais, mas não é uma federação. Faço 
esta distinção, porque não quero – e creio que nós não quere-
mos – construir um Estado federal europeu. Sou contra os Estados 
 Unidos da Europa. Acho que somos uma união de Estados sobera-
nos e que queremos um projeto, hoje e no futuro, em que a União 
tem a sua personalidade jurídica de direito internacional, desde o 
Tratado de Lisboa, e os Estados mantêm a sua personalidade jurí-
dica de direito internacional, o que é completamente inovador. 
Isto é pacificamente aceite por todos os membros da UE e pela 
comunidade internacional. 

É assim que deve ser, e, portanto, tudo o que sejam projetos 
que cheirem a usurpação ou diluição da capacidade soberana dos 
Estados -membros são um erro que gera reações. Por mim, sou 
contra essa deriva. Mas, dentro destas linhas, considero-me uma 
pessoa progressiva. Penso que é preciso reavivar o sonho europeu, 
que está bastante doente, e creio que o propósito desse sonho é 
muito importante, um pouco como o American Dream, ainda que 
os Estados Unidos sejam um país e nós sejamos vários países.

Não vou dizer que esta segunda década é uma década perdida, 
seria demasiado dramático, mas considero que foi uma década des-
perdiçada. É assim que vejo esta década, quer do ponto de vista 
nacional, quer do ponto de vista europeu. 

Entre algumas notas positivas desta década aponto, primeiro, 
o facto de a UE ter sobrevivido e existir. Isso é sempre positivo. 
O  segundo aspeto é o grande alargamento. Esse é o facto mais 
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positivo desta segunda década. O grande feito desta década é o 
grande salto de 15 Estados-membros para 27, o qual responde ao 
reajustamento do processo europeu, que, com a queda do Muro de 
Berlim, se torna um projeto de vocação continental. Não digo um 
projeto de ambição continental, mas de vocação continental. Creio 
que, hoje, o projeto europeu é uma forma de, com respeito pelas 
soberanias dos Estados-membros, organizar politicamente o conti-
nente europeu (a UE) e dar-lhe dinamismo económico, solidarie-
dade económica, coesão social. É este o seu propósito no contexto 
da globalização. Para mim, este é, hoje, o projeto europeu. 

Também destaco outro facto maior, que é o espaço de liberdade, 
segurança e justiça, que teve o seu primeiro grande desenvolvi-
mento nesta década. Foi introduzido pelo Tratado de Amesterdão 
no princípio da década. Eu fui relator no PE dos primeiros cinco 
anos e pude verificar que, sendo uma área muito crítica e muito 
difícil (cooperação das polícias, administração interna, magistratu-
ras, etc.), de uma forma geral correu bem. 

Sendo que uma das grandes preocupações era o terrorismo, 
é neste âmbito que apresentei a proposta da instituição do Dia 
 Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo. Estava para ser 
o 11 de setembro, mas ficou o 11 de março porque foi votada, 
por acaso, no dia dos atentados em Madrid, de Atocha, de 11 de 
março de 2004. Fizemos uma emenda oral e assim ficou. Tenho 
uma grande crença neste passo, porque para vencer o terrorismo é 
preciso ilegitimá-lo em absoluto do ponto de vista moral e polí-
tico. Estamos longe de o ter feito, e centrar o discurso à volta das 
vítimas é um passo fundamental. 

O Prémio Sakharov, que é uma realidade com que contactei e 
onde trabalhei muito, é outra nota positiva. É uma manifestação do 
soft power da UE e que pode exercer uma forte influência. É uma 
espécie de Prémio Nobel à volta dos direitos humanos que todos 
os anos é atribuído. Trabalhei muito nessa área, com alguns laurea-
dos, e tem-se vindo a consolidar, ano após ano. Isto faz parte deste 
sonho europeu e da visão boa e generosa que nós gostamos que a 
UE desempenhe e projete no contexto global. 
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Porque digo, então, que foi tempo desperdiçado? Foi o ideolo-
gismo federalista que o fez desperdiçar. Compreendo que, inaugu-
rando-se o euro, nós tivéssemos de estar dentro. Eu era a favor do 
euro como passo positivo, sem hesitações. E assim me teria man-
tido, se não fosse esta dúvida, que não tem tanto a ver com a nossa 
adesão, mas que corresponde a uma dúvida global quanto ao pro-
cesso. Uma vez, ouvi num debate no PE o então presidente da CE, 
Romano Prodi, usar uma expressão, não sei se a propósito do euro 
ou de outras questões políticas europeias, que depois ouvi outras 
vezes e que achei deliciosa: “O método europeu é a ambiguidade 
construtiva”. Dito em italiano, isto tem imensa graça. No fundo, é 
uma aldrabice, é dizer que estamos a fazer uma coisa quando, de 
facto, estamos a querer fazer outra. Com o euro, também quise-
ram fazer isto. E brincar à “ambiguidade construtiva” com matérias 
muito delicadas, muito perigosas e muito potentes é muito arris-
cado. Merece as maiores críticas, quando ouvimos vozes autori-
zadíssimas do processo de construção do euro dizer, em 2007 ou 
2008, que houve um erro original na conceção. É que não foi 
“erro original”, foi de propósito, foi a tal “ambiguidade constru-
tiva”. Portanto, é esta dúvida que me surgiu e mantenho. É uma 
questão que ainda não está consertada. Reagiu-se à circunstância já 
depois do Tratado de Lisboa, que ia ser um tratado eterno por 100 
anos, mas houve necessidade de, a seguir, fazer vários tratados inter-
governamentais, e a questão ainda não está consertada. Continuo 
muito preocupado, sendo favorável ao euro. 

Nesta década, a democracia europeia não avançou e eu creio que 
este é um problema fundamental com que estamos confrontados. 
Não percebo como é que se quer construir a união política, que é 
o que está em cima da mesa, se não com os povos e sem os ouvir 
frequentemente. Expliquem-me como é que se faz uma união 
política democrática sem ouvir os povos. A UE e a elite da cons-
trução europeia evoluíram para aquilo que eu chamo a “demofo-
bia”, medo do povo, alergia ao povo. Ou seja: de preferência não 
se pergunte; de preferência não se consulte; referendos: ¡ni hablar!. 
E isso é o contrário daquilo que é necessário. 
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Compreendo a crítica de que os referendos são uma maçada 
porque se perdem, mas isso ajuda sempre a afinar o passo. Há países 
que o fazem e têm ganho com isso. A Irlanda tem sempre refe-
rendos, por exigência constitucional. Às vezes repete-os, mas é um 
instrumento importante, se queremos estar numa união política 
sólida. Temos de rejeitar um método dirigista em que as pessoas vão 
acumulando ressentimentos que, às tantas, rebentam num Brexit ou 
noutros exits que estão a dormitar por aí. 

Não se avançou. Esta década não foi aproveitada para isso. Em 
Portugal, não fizemos o referendo europeu, nem com Amesterdão, 
nem com a Constituição Europeia, nem com o Tratado de Lisboa. 
Quando foi do Tratado de Amesterdão, chegou a ser preparado. 
A Assembleia da República aprovou uma pergunta. Como tínha-
mos uma norma constitucional que impedia referendar tratados, 
era preciso fazer uma pergunta em que se perguntasse sem pergun-
tar, uma coisa engenhosa, mas que não passou no crivo do Tribunal 
Constitucional e, por isso, não se fez. 

Quando vem o Tratado Constitucional, a ordem da Europa era 
ao contrário: a ordem era fazer referendos em todos os países. Nós 
fizemos em 2005 uma revisão extraordinária da Constituição, única 
e exclusivamente para permitir o referendo europeu. Não se fez à 
Constituição Europeia porque, entretanto, tropeçou em França e 
na Holanda. Outros países ainda o fizeram, mas nós não. E, quando 
se chegou ao Tratado de Lisboa, era mandatório que se fizesse, mas 
não fizemos. A ordem da Europa tinha mudado: “não há referendo 
para ninguém”. E não houve mais referendo em nenhum país a 
não ser na Irlanda, onde, aliás, tropeçou. Tropeçou na Irlanda, que 
fez segundo referendo e lá entrou finalmente em vigor o Tratado 
de Lisboa. Uma demonstração vigorosa de “demofobia”.

Interessante também rever o fracasso da Constituição Europeia. 
Penso que foi um fracasso. Foi uma experiência pomposa e falhada, 
marcada pelo equívoco de Filadélfia, no nascimento dos Estados 
Unidos da América. Não fui membro da Convenção, mas assisti 
e participei nesse debate e houve grandes ilusões. O episódio do 
preâmbulo é altamente revelador. Era uma adaptação  proclamatória 
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europeia do We the people, da Revolução Americana, que não evi-
tou sequer entrar numa polémica envenenada porque saltava do 
Império Romano para o Iluminismo, eliminando toda a história 
cristã da Europa e os seus fundamentos nestas raízes. Gerou, por 
isso, muita controvérsia. 

Além disso, todo o documento e a sua construção eram um 
passo maior que a perna. Primeiro chamava-se Constituição, depois 
já era Tratado Constitucional. Depois queriam um ministro dos 
Negócios Estrangeiros. Não era um governo europeu, mas tinha 
um ministro dos Negócios Estrangeiros, estando recheado das tais 
ambiguidades construtivas que geraram frequentes desconfianças. 

Conceptualmente, era um erro porque abandonou o método 
pontual, o método dos acertos, que é o método correto para a 
construção europeia. O método dos ajustes ou reformas pontuais 
e da tentativa/erro consiste em perceber que, se aqui está a fun-
cionar bem, não mexemos, se ali está a funcionar mal, corrigimos. 
Ao invés disso, tinha uma abordagem ideológica. Isto é uma fede-
ração, portanto vamos construir uma federação. 

Uma das demonstrações mais evidentes foi o fim das presidên-
cias rotativas plenas. As presidências rotativas eram das coisas mais 
originais da construção europeia e das mais simpáticas, que mais 
aproximavam as instituições europeias dos povos europeus.  Dentro 
das linhas da Declaração de Laeken, que tinha como objetivo apro-
ximar as instituições europeias dos povos europeus, era um assunto 
em que não se podia mexer. Mas, como aquilo não obedecia aos 
cânones do federalismo, já tinha levado uns cortes no Tratado 
de Nice, não quanto à presidência mas quanto às  cimeiras rotati-
vas, passando a haver uma cimeira em Bruxelas e outra num dos 
Estados -membros. Depois, na Constituição Europeia, no Tratado 
de Lisboa, isso acabou. Não há justificação razoável para que a 
chairmanship da UE deixasse de ser rotativa. Isto é uma atitude ideo-
lógica, não pragmática, com desprezo total do mandato de Laeken. 
De qualquer forma, lá foi fazendo o seu caminho e foi imposto. 

Houve ainda vários alertas à margem da Convenção de que 
aquilo que merecia ser tratado era a governação económica, 
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 porque os tratados eram muito fracos nessa área. Mas não fize-
ram nada sobre isso e, portanto, quando chega a crise em 2008, a 
União está bastante impreparada nos mecanismos para lidar com 
estes desafios em termos de governação económica. Aí também 
não se fez nada de novo. 

Penso que também podia ter sido uma oportunidade para outra 
simplificação e clarificação. Desde Maastricht, há dois tratados, o 
Tratado da União e o Tratado do Funcionamento. O último é 
basicamente o tratado das políticas que resulta do velhinho Tratado 
de Roma, com uns remendos e uns acrescentos. Se quer passar-se 
para um tratado fundamental, esse tratado das políticas não faz lá 
necessariamente falta. Pode estar num documento com outro esta-
tuto e outro regime. Muitas das respetivas matérias já estão tradu-
zidas num vasto acquis comunitário, em diretivas ou em regulamento, 
portanto, escusava de ali estar, no tratado fundamental. Porém, 
a Convenção também não quis enfrentar e resolver esta questão.

Fosse como fosse, o Tratado Constitucional lá foi para o calvário 
referendário – calvário na perspetiva de quem dirigia o processo – 
e  depois tropeçou, o que foi um facto inteiramente novo: dois 
países fundadores do processo europeu (França e Holanda) chum-
bam em referendo um tratado europeu, e logo o da  Constituição 
 Europeia. Isso nunca tinha acontecido. Tinha havido uns percal-
ços na Dinamarca, mas em dois países fundadores, sendo um deles 
absolutamente incontornável até do ponto de vista geográfico 
(a França), isso nunca tinha acontecido. Esta foi a prova do falhanço 
deste processo.

A seguir, com pouca reflexão séria e profunda, evoluiu-se para 
um filho descafeinado do Tratado Constitucional: o Tratado de 
 Lisboa. O ministro dos Negócios Estrangeiros passou a chamar-se 
Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a 
Política de Segurança, um título muito comprido, próprio da dege-
neração das “ambiguidades construtivas”. Houve outras evoluções 
de vocabulário e também alterações de alguma substância que per-
mitissem o tratado passar sem sobressaltos fatais. Mas não foi sub-
metido de novo a uma ronda de referendos, como deveria ter sido. 
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Como disse, foi uma exibição pujante e vigorosa de “demofobia”. 
Não se avançou, por isso, em termos de democracia europeia, o 
que considero ser uma enorme fragilidade em que continuamos a 
trabalhar. Uma fragilidade e um risco.

Com isto, continuámos num clima que gerou os Brexits e outros 
exits. Creio que continuamos nesse clima. Fiquei muito triste com 
o Brexit. Gostava que ele fosse revertido. Penso que será muito 
mau para o Reino Unido e que é mau para a UE. Há coisas de que 
ainda não nos apercebemos sequer… A Maria João Rodrigues diz 
que não vai haver mais nenhum exit, mas depende. Se para o Reino 
Unido acontecer e afinal correr tudo bem, isso pode dar ideias a 
outros que também queiram fazer o mesmo. E o tecido é tão frágil 
que nós não podemos ter certezas sobre isso. Há aqui um problema 
que devia ter sido tratado nesta década e que não foi, sobretudo 
do ponto de vista institucional, no modelo, no discurso e no grau 
de confiança que os povos e os seus intérpretes, de forma geral, 
depositam no processo.

Por último, quanto a Portugal, também para nós, apesar dos 
muitos milhões de euros que foram despejados na nossa econo-
mia, foi praticamente uma década de crescimento zero. Foi um 
crescimento de voo de perdiz (voou rente ao chão) ou binário 
(01010101010101); ou seja, em toda a década, apesar do euro ou 
por causa do euro, foi entre zero e um, um crescimento mau. Seria 
interessante fazer as contas ao crescimento do PIB, descontando os 
milhões de euros despejados na nossa economia. 

Existe, portanto, também um problema económico. Não sei se o 
nosso modelo evoluiu de uma forma muito positiva, o que já tem 
a ver com políticas nacionais, mas também tem a ver com a forma 
como olhamos a Europa. Se, na primeira década, estávamos a ver 
como era o ambiente e ainda podíamos ter desculpa, na segunda 
década não há desculpa para o facto de não nos tornarmos euro-
peus de corpo inteiro. Três décadas depois, ainda somos estrangei-
ros, ainda olhamos a Europa como estrangeiros. 

O que é mais espantoso é que falo com os jovens – vou mui-
tas vezes a liceus, escolas secundárias e universidades – e eles, que 
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já nasceram depois de estarmos integrados, ainda acham que são 
estrangeiros, não se sentem espontaneamente europeus. Ficam 
admirados quando digo que Aveiro ou Braga são cidades europeias, 
o que quer dizer que os atores políticos, a comunicação social e o 
Estado não conseguiram infundir na coletividade a cidadania euro-
peia e a nossa participação. 

Não vencemos a nossa periferia mental, que identifico como a 
pior periferia que temos. Somos mentalmente periféricos relati-
vamente aos processos europeus, participamos pouco, desconfia-
mos das nossas capacidades e temos um misto de fanfarronice e de 
complexo de inferioridade. A fanfarronice exprime-se nisto: “Ah, 
está bem… Eles dizem lá as coisas, mas nós aqui é que sabemos!”. 
O que é um enorme engano, porque a maior parte da legislação 
em muitas áreas é decidida na Europa. A inferioridade exprime-se: 
“Ah… Nós somos pequeninos, não somos ouvidos, não pesamos”. 
O que é perfeitamente falso, porque, organizando, sabendo formu-
lar bem o interesse nacional e apresentá-lo em termos de interesse 
europeu, podemos, com alguma facilidade, definir alianças e fazer 
caminhar processos que são do nosso interesse.

Não mudámos também aquilo que eu chamo a nossa clássica 
visão mamífera da Europa, que vem desde os primeiros fundos 
comunitários ou até desde as ajudas de pré-adesão. Títulos dos jor-
nais: “Portugal recebe não sei quantos milhões por dia”. É essa a 
visão que o país tem da UE. Se a Europa dá leite, a gente gosta; se 
não dá leite, a gente zanga-se. Isto redunda numa grande inércia 
quanto a discutirmos entre nós qual é o modelo da Europa e do 
seu funcionamento que nos interessa e de que gostamos e uma 
preguiça épica quanto a participarmos ativamente, como os ale-
mães, os finlandeses ou os holandeses nesse debate. Em vez disso, 
andamos ali a pedinchar pelos cantinhos dos corredores.

Numa palavra, continuamos “euromedíocres”, que é o que eu 
receio que sejamos. Talvez o “euromedíocre” seja a face real do 
“bom aluno”. O “bom aluno” nem sempre aprende para fazer 
melhor do que os outros; o nosso “bom aluno” é atento, venera-
dor e obediente, pronto a fazer o que os outros dizem, mas não 
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afirma, não tem assertividade, não tem capacidade de ousadia. Não 
assumimos, portanto, a cidadania europeia. 

Gostava que esta década tivesse sido mais positiva e que as refor-
mas dos tratados tivessem sido mais conformes às necessidades do 
tempo que atravessámos e do que temos por diante. Há uma frase 
da Declaração Schuman de que gosto muito e que cito muitas 
vezes. A Declaração Schuman é aquilo que evocamos no 9 de 
maio, Dia da Europa. 9 de maio de 1950 é o dia em que foi feita a 
Declaração Schuman, no princípio disto tudo. A frase é a seguinte: 
“A  Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de 
conjunto: far-se-á por meio de realizações concretas que criem, em 
primeiro lugar, uma solidariedade de facto”. 

Está-se mesmo a ver que a Constituição Europeia quis isto… 
“Não se fará de um golpe”, é o que se quis fazer: fazer de um golpe. 
“Nem numa construção de conjunto”, é o que se quis fazer: fazer 
uma construção de conjunto. Os franceses e os holandeses deram-
-lhe o tratamento devido. 

O que ainda não encontrámos foi a vontade de seguir um cami-
nho diferente, que é mais modesto, mais proporcionado, com um 
sonho rasgado e ambicioso quanto ao conteúdo/continuidade da 
UE, mas com mais respeito, efetivo respeito pelas diferentes nações 
europeias. Se alguém resmunga, não se deve olhá-lo de soslaio, 
nem estar sempre a ralhar com os povos. Deve-se, antes, ouvir, 
escutar, procurar compreender e perguntar porque é que aquela 
sociedade está a protestar. Se se ralha muito com os povos, os povos 
às tantas zangam-se e vão-se embora.
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Pedro de Sampaio Nunes*

Ainda bem que o José Ribeiro e Castro veio expor a sua pers-
petiva, porque eu acho que não se pode acusar o processo da cons-
trução europeia de falta de debate e de democracia. Esta dicotomia 
entre uma tendência mais soberanista e uma tendência mais fede-
ralista, uma tendência mais intergovernamental e uma tendência 
mais comunitária, sempre existiu desde o princípio, há 60 anos. 
É isto que faz avançar o processo e é do equilíbrio destas forças que 
resulta o que temos hoje e o que vamos ter amanhã.

Mas a minha perspetiva é totalmente oposta. Eu sou federalista, 
sou uma pessoa que pugna por uns futuros – se lá chegarmos – 
Estados Unidos da Europa, exatamente porque não podemos fazer 
frente aos Estados Unidos da América, à China, à Rússia, à índia e 
até ao Brasil, se não nos unirmos fortemente. Após a globalização, 
o mundo está cada vez mais dominado por estas grandes potências 
de dimensão continental e nós não temos a mínima capacidade de 
influenciar como o mundo vai evoluir se não pusermos em pool as 

* Diretor das Tecnologias de Energia da Comissão Europeia de 1992 a 2000; 
diretor das Energias Convencionais da Comissão Europeia de 2000 a 2004; 
secretário de Estado da Ciência e Inovação de 2004 a 2005.
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nossas soberanias nacionais e decidirmos de uma forma conjunta, 
consistente e organizada, falando e defendendo as nossas posições 
comuns no concerto das Nações com uma só voz. 

Foi isso que aconteceu e não posso considerar, de modo nenhum, 
a década de 1995 a 2005 como uma década perdida. Nessa década 
vivemos o anticlímax de grandes realizações. Vivemos primeiro o 
mercado único, em 1993, e, em 1995, vivemos o alargamento aos 
países nórdicos, que criou alguma perturbação na máquina comu-
nitária. Julgo secundário face a esta discussão maior, mas poderia 
referir a diferença que a cultura nórdica introduziu no funciona-
mento da administração comunitária. Mas isso é menos interes-
sante. E tivemos o Acordo de Schengen em 1999 e o euro, que são 
saltos quânticos em relação aos 30 anos passados anteriormente. 

O cidadão comum passou então a ter a noção de que pertencia 
a um conjunto europeu porque podia circular livremente e usar 
uma mesma moeda, o que antigamente não podia fazer. Lembro-
-me que, mesmo para passar a fronteira para Espanha, não havia 
ninguém que não fosse tenso e com receio do que os guardas 
pudessem fazer. Tinham de abrir os carros e ver o que é que nós 
lá levávamos. Hoje, circulamos com a maior das liberdades, cir-
culamos com uma única moeda e, além disso, o euro é a moeda 
mais forte do mundo. Em livre cotação, o euro vale mais 17% do 
que o dólar. Foi criado com uma cotação superior artificialmente, 
baixou em seguida, e depois emergiu de novo pela força intrín-
seca da moeda. Essa é uma realidade que não podemos, de modo 
nenhum, escamotear. 

O começo da década apanhou a Europa neste anticlímax de 
grandes realizações – na preparação de uma nova conferência 
intergovernamental, sempre com aquele grupo de federalistas 
que queria atingir os Estados Unidos da Europa, e à qual nunca 
se chega porque há este bom debate saudável sobre onde deve 
aterrar o equilíbrio aceitável pelos povos, que são sempre quem 
tem a soberania. Mas nós estávamos no meio de um grande movi-
mento tectónico em termos de política europeia. Tinha desapare-
cido o Império Soviético e tinha-se criado nas nossas fronteiras a 
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guerra civil da Jugoslávia, com a qual se lidou de uma forma difícil. 
 Tivemos uma guerra civil após 50 anos de paz, com uma grande 
barbárie nas nossas fronteiras, o que, mais uma vez, veio chamar a 
necessidade de a UE poder também falar nessa área com uma voz 
comum e cada vez mais forte. Nem que fosse mais recentemente, 
o discurso protecionista, isolacionista e monopolar do presidente 
dos Estados Unidos relembra-nos a necessidade absoluta de que, se 
quisermos sobreviver sem sermos os servos das grandes potências, 
temos de ter capacidade de afirmarmos e de influenciar aquilo que 
se passa no mundo. 

Em termos de evolução económica, a década, quer na UE quer 
em Portugal, não foi assim tão negra. Do ano de 1995 ao ano de 
2000, a Europa e Portugal cresceram a cerca de 2,5%. No ano 2000, 
atingimos 4% de crescimento. A partir do ano 2000 é que tivemos 
uma década completamente flat e Portugal teve o crescimento mais 
baixo de todo o mundo, com exceção do Haiti e da Itália. Isso 
aconteceu exatamente porque gerimos mal a afluência aparente 
que nos deu o euro. O euro deu uma afluência aparente aos portu-
gueses que os levou a ter uma atitude de ricos sem o serem. Nesse 
período não fizemos as reformas necessárias, que continuam a ser 
necessárias e serão cada vez mais necessárias para podermos ter 
uma produtividade que nos permita ser competitivos em termos 
globais.

Nos anos 90, houve também uma grande alteração com o colapso 
não só do Império Soviético, mas sobretudo com o advento de 
uma nova filosofia de democracia e de sociedade de livre mercado, 
que se tornou quase consensual e se expandiu praticamente por 
todo o mundo com alguns pequenos sobressaltos. Isso trouxe um 
afluxo de capacidade económica a países que viviam em níveis de 
pobreza extrema e que se tornaram rapidamente extremamente 
competitivos do ponto de vista económico, a partir de uma base 
de baixos salários. Por isso, a Europa, que esteve na origem – com 
os países ocidentais – desta filosofia que venceu a Guerra Fria, foi 
vítima do seu sucesso porque o seu modelo foi exportado e muito 
inteligentemente bem explorado por essas novas zonas  económicas. 
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Vimos setores completos da nossa economia deslocarem-se de um 
espaço europeu para essas zonas, especialmente nas de tecnolo-
gia menos avançada, nomeadamente a China, mas também todo o 
Sudoeste asiático e muito do Leste europeu. 

Portugal sofre particularmente este efeito porque, na grande 
adesão a 10, entram no nosso clube os países do Leste europeu, 
os quais já tinham recebido ajudas de pré-adesão, que absorvem o 
nosso modelo de funcionamento económico e que vão competir 
diretamente com os nossos setores tradicionais de baixa tecnolo-
gia. Assim, estas consequências económicas vão retirar a segurança 
económica tradicional que o nosso Welfare State assegurava, e ainda 
assegura ao nível mais elevado. Estou de acordo com Maria João 
Rodrigues, segundo a qual temos a sociedade do Welfare State mais 
avançada e de melhor qualidade do mundo. Pertencemos a esse 
clube, que todos procuram imitar. Mas isso tem custos muito pesa-
dos e se a base económica não o consegue sustentar, mais tarde 
ou mais cedo, o sistema rompe. Na Europa rompeu pelas crises de 
dívida soberana, quando houve a grande crise económica, em 2008. 

A Maria João Rodrigues tem toda a razão quando diz que a 
Europa não se soube preparar para a competição na economia digi-
tal que lhe foi feita pelas empresas americanas. Hoje, a economia 
digital e a economia moderna funcionam com base em platafor-
mas assentes sobre as grandes companhias americanas (Microsoft, 
Apple, Google, Facebook…). Todos estes conjuntos de compa-
nhias dominam, não só as plataformas onde funciona a economia 
moderna, como vão também dominar a economia de amanhã. 
O único bloco que está a reagir a esta situação é a China, que 
se posicionou em relação a estas plataformas eletrónicas criando 
alternativas e que será, seguramente, a próxima grande potência 
económica. 

Mas se nos perdermos em discussões internas, um pouco regio-
nalistas, sobre a que nível é que queremos aprofundar o discurso 
comum, vamos de certeza perder esta guerra. Já a estamos a perder 
em termos económicos, mas vamos perdê-la também em termos 
políticos e em termos de capacidade de afirmação mundial.
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Para terminar, é importante referir que entendo que foi uma 
década de sacrifício, em que, pelo sucesso do nosso modelo, pelas 
responsabilidades que foram entregues especificamente à CE na 
reabilitação do Leste europeu e pelo facto de que grandes setores 
da economia, pelo sucesso que tiveram nas novas economias emer-
gentes, deslocaram setores inteiros da nossa capacidade produtiva. 
De facto, a Europa sofreu do seu sucesso. Lidou-se com essa situa-
ção de uma forma adequada. Não entro na discussão da terceira 
década, mas neste período já tivemos manifestações suficientes 
que comprovam que os mecanismos europeus e as instituições 
europeias, como o Banco Central Europeu, souberam lidar com 
a crise da dívida soberana e permitiram que estejamos outra vez 
a viver na ilusão de que somos ricos, porque as reformas estrutu-
rais continuam a não ser feitas. Estamos outra vez, em Portugal, à 
beira de podermos bater outra vez no muro, porque não fizemos 
as reformas que permitam que o nosso tecido produtivo seja, por si 
mesmo, competitivo em termos globais e que não vivamos sempre 
do crédito. Estamos outra vez a viver do crédito.
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A terceira década e as grandes crises

João Rosa Lã*

A terceira década da nossa participação como membros de pleno 
direito da União Europeia não podia deixar de refletir as profundas 
alterações que se têm verificado nos últimos anos na cena mundial 
e que, naturalmente, tiveram enormes consequências para Europa 
e, por isso mesmo, para Portugal.

Com efeito, como talvez em nenhum outro período recente 
da História, o quadro das relações internacionais, a nível global, 
tem vindo a experimentar uma importante evolução, a qual está a 
determinar uma alteração substancial nos equilíbrios mundiais até 
agora existentes.

Com efeito: 

• a globalização das relações económicas e comerciais; 
•  a emergência de novas potências a nível mundial, com poder; 

e capacidade de projeção internacional – quer em termos 
económicos, quer políticos e militares;

* Embaixador de Portugal jubilado; presidente da Comissão Europeia da Socie-
dade de Geografia de Lisboa.
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•  a alteração paulatina dos centros de poder real, com o apareci-
mento de novos atores na cena internacional que ultrapassam 
os próprios Estados, numa desterritorialização do poder e do 
respetivo campo de ação;

•  a existência de novas formas de exercício efetivo do poder por 
forças exteriores às estruturas políticas tradicionais; 

•  a extraordinária evolução tecnológica que deixa os habituais 
centros de decisão sem capacidade para encontrar as respostas 
adequadas;

têm sido fatores que estão a contribuir para a mencionada altera-
ção profunda do quadro das tradicionais relações internacionais, 
criando, por isso mesmo, situações de grande insegurança e vul-
nerabilidade, não só nas populações, mas, sobretudo, nos habituais 
detentores do poder.

Naturalmente, a Europa é uma das regiões em que mais se refle-
tem estas mudanças, tendo em conta as suas vulnerabilidades e a sua 
incapacidade de reagir, a tempo e com eficácia, na salvaguarda dos 
seus interesses globais. 

Nos últimos anos, a acumulação de crises e acontecimentos 
(como a crise económica e financeira; o fenómeno da imigração 
clandestina; a quebra da segurança externa e interna dos Estados; 
a rutura da coesão interna entre os seus membros; a crise da sua 
própria identidade, pondo em causa os seus valores matriciais; o 
Brexit; a eleição de Trump; etc.) tem colocado a Europa numa 
posição de fragilidade e consequente subalternidade a nível mun-
dial, do que resulta uma degradação crescente da sua capacidade de 
intervenção na cena internacional, pondo em risco a sua própria 
sobrevivência como ator global, caso não consiga encontrar respos-
tas adequadas aos inúmeros desafios que enfrenta. 

Naturalmente que Portugal, país europeu e que partilha o 
seu destino com os restantes parceiros, não poderia deixar de 
refletir e sofrer com as consequências desta situação, agravada, 
ainda, pelas próprias fragilidades das suas estruturas e dos seus 
comportamentos. 
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Com o objetivo de enquadrar a situação da Europa no con-
texto global, e, consequentemente, a nossa própria posição face 
às alterações que se estão a verificar, contámos com a colabora-
ção inestimável do Dr. Durão Barroso, antigo primeiro-ministro e 
ex-presidente da Comissão Europeia em Bruxelas, que nos deu 
a  sua perspetiva da evolução do sistema internacional, da neces-
sidade de a Europa se adaptar a esta nova realidade e o papel de 
Portugal na construção do projeto europeu.

Como é sabido, a terceira década, agora em análise, ficou mar-
cada por uma importante alteração no nosso relacionamento com 
os nossos parceiros da UE, na medida em que nos vimos obrigados, 
por constrangimentos financeiros, a recorrer ao auxílio externo 
internacional, do FMI, da Comissão Europeia e do Banco Central 
Europeu (Troika). A intervenção desta durante o período (2011- 
-2014) condicionou, na prática, a presença de Portugal na UE, bem 
como reduziu de forma relevante a nossa capacidade de atuação 
em relação aos nossos credores e restantes parceiros.

Para abordar este assunto e explicar a evolução da grave situação 
que provocou o apelo internacional para “o resgate” das finanças 
públicas portuguesas até à saída “limpa” de Portugal deste processo, 
tivemos a colaboração da antiga ministra das Finanças Dra. Maria 
Luís Albuquerque, responsável pelos últimos anos da intervenção 
da Troika e testemunha privilegiada de todas as dificuldades por 
que passou o nosso país, bem como do processo da sua recuperação 
económico-financeira.

A saída deste processo de recuperação, traumático pelos sacrifí-
cios que impôs à população portuguesa, mas também clarificador 
de algumas das situações de impasse, ou mesmo de bloqueio, que 
minavam (e, porventura, algumas continuam a minar) as estruturas 
económicas e financeiras da sociedade portuguesa, permite que 
se possa, agora, fazer um balanço mais correto e imparcial do que 
foram e representaram os fundos estruturais europeus recebidos 
desde a nossa adesão. Por isso, solicitámos ao Dr. Augusto Mateus 
que nos traçasse um quadro tão completo quanto possível das enor-
mes verbas disponibilizadas pela UE, bem como da sua aplicação e 
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suas consequências em termos de desenvolvimento económico e 
social do nosso país, nos últimos 30 anos.

Além destas questões prioritárias, porque decisivas e condicio-
nantes da nossa vida coletiva, interessava, igualmente, não esquecer 
os já acima referidos aspetos políticos e estratégicos que se impu-
seram à Europa e, por isso, a Portugal, devido aos problemas desen-
cadeados pelas diversas crises a que houve de fazer face.  Estamos a 
falar, entre outras situações, das alterações provocadas pelas mudan-
ças nas políticas interna e externa dos Estados Unidos, da futura 
saída do Reino Unido da UE, da necessidade de aprofundar e 
desenvolver o papel da Europa como ator global da cena interna-
cional, designadamente por uma aposta forte nas políticas de Defesa 
e Segurança europeias, do reforço da coesão interna da União, face 
aos sintomas da sua desagregação. Para esse efeito, o antigo minis-
tro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Luís Amado, e o 
ex-Chefe do Estado Maior-General das Forças  Armadas, general 
Luís Valença Pinto, fizeram-nos o balanço da situação internacional 
nos respetivos sectores e deram-nos a sua abalizada opinião sobre as 
envolventes externas e de segurança que caracterizaram os últimos 
anos da vida internacional, europeia e de Portugal.

Finalmente, a encerrar esta iniciativa, tivemos a honra de contar 
com a presença e participação do Senhor Presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa, que abordou todos estes temas de uma 
forma abrangente e fez doutrina sobre a forma como a Europa e 
Portugal deveriam encarar os desafios do futuro, os quais aliás, são 
já o nosso presente.

Como referiu o Presidente da República, “somos plataforma 
entre Culturas, Civilizações, Oceanos e Continentes. E somo-lo 
com excelência. Somos importantes no mundo muito para além da 
localização geoestratégica, e mesmo presença humana transconti-
nental, pelo que fomos na História e os outros não esquecem, pela 
nossa vocação medianeira de sempre e também de hoje, pela nossa 
diplomacia, pelo brio das nossas Forças Armadas, pela qualificação 
de tantos dos nossos e, ainda, por não nos esgotarmos nunca numa 
visão unilateral ou unidimensional. 
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”No fundo, impõe-se uma gestão complexíssima de equilíbrios 
entre uma sensatez financeira essencial e um crescimento-desen-
volvimento económico e humano integrador de tensões comu-
nitárias. À sua maneira, é o assumir do regresso da política, que 
sempre esteve subjacente à chamada tecnocracia, mas que ganha 
acrescidos foros de cidade nesta encruzilhada. 

”Falar em política é falar no refazer da base de apoio do projeto 
europeu que se esboroou com o tempo. 

”A Europa é um dos pilares essenciais e existenciais do Portugal 
Democrático. Mas necessita de ser, entre nós, mais atentamente 
cuidada, se como prioridade nacional deve – e deve mesmo – ser 
encarada. Integrando o núcleo duro, mas prospetivo, da União 
Europeia”. 

Conclui, ainda, o Senhor Presidente da República que “bem 
andou a Sociedade de Geografia de Lisboa ao cumprir, uma vez 
mais, a sua função nacional, convocando-nos, a todos, para a refle-
xão sobre as Décadas da Europa. 

”Décadas que ajudaram a afeiçoar um Portugal diferente.  Décadas 
que nos impõem o dever de fazermos mais e fazermos melhor”.

Com esta mensagem, terminamos o registo do que foram estes 
anos de partilha de sonhos, de meios e de desilusões, na constru-
ção de um projeto que recebemos intacto e que nos arriscamos a 
entregar feito em pedaços. Será que cumpriremos o trágico destino 
de um povo que nunca soube aproveitar as várias oportunidades 
que ao longo dos tempos teimou em descobrir, ou que, desta vez, 
rejeitando determinismos e cantos de sereia, saberá ser responsá-
vel e construir um futuro melhor e mais solidário para todos os 
portugueses?

Ainda vamos a tempo de corrigir o rumo, se para isso houver 
coragem, determinação e sentido de Estado.
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O QREN e o Portugal 2020:
impacto de três décadas de fundos 

estruturais

Augusto Mateus*

A minha conferência baseia-se em dois trabalhos de enverga-
dura sobre a evolução de longo prazo da economia portuguesa no 
contexto europeu que ocuparam uma parte substancial dos meus 
trabalhos de investigação na primeira metade da presente década. 
Refiro-me, nomeadamente, às Três Décadas de Portugal Europeu, 
Balanço e Perspetivas, que sucedeu aos 25 Anos de Portugal Europeu, 
viabilizados e editados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

As duas obras foram pensadas como instrumentos de informação 
e análise relativamente extensos e completos destinados a possibili-
tar a fundamentação objetiva de diferentes visões e aproximações à 
realidade da economia e da sociedade portuguesas. Normalmente 
não se fazem estas coisas, mas não vale a pena perder muito tempo 
a discutir se a inflação foi 2,5 ou 2,3, tem de haver capacidade 
de medir os fenómenos objetivamente, independentemente dos 
nossos valores, dos nossos objetivos, das nossas ideias e das nossas 
diferenças. Em Portugal, não há uma grande tradição de se  fazerem 

* Secretário de Estado da Indústria de 1995 a 1996; ministro da Economia de 
1996 até 1997; autor do livro Três Décadas de Portugal Europeu, Lisboa, FFMS, 
2015.
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trabalhos que não são apenas a nossa análise e opinião, mas que são 
sobretudo matéria-prima para todos. Quando não se é autodidata 
e se faz parte de uma comunidade científica, o nosso trabalho é 
sempre, também, matéria-prima, produto intermédio, raramente 
é, apenas, produto acabado. Estamos sempre a trabalhar para uma 
comunidade que transforma o resultado do nosso trabalho em 
input para produzir novos trabalhos. Há uma longa tradição, sobre-
tudo anglo-saxónica, de fazer este tipo de coisas. Também sei fazer 
outras coisas, mas esta pareceu-me muito importante, sobretudo 
porque, como infelizmente se confirmou, se começaram a dizer 
coisas mais fora de contexto, mais trapalhonas e menos fundamen-
tadas sobre Portugal e a Europa e sobre o futuro ou o passado da 
Europa.

Os dois volumes têm cerca de 30 ou 40 páginas em que digo 
rigorosamente o que penso (o que acho que está bem e o que está 
mal) e, depois, têm, em várias centenas de páginas, a tal matéria-
-prima para que quem queira trabalhar sobre realidades objetivas 
possa fazê-lo com rigor e formular a sua própria visão sobre maté-
rias que mereçam o seu interesse.

A minha conferência também utiliza os resultados de um relató-
rio que acabei no final do ano passado para a Comissão  Europeia, 
que me pediu para responder à seguinte interessante questão: 
 Porque é que Portugal, 100 mil milhões de euros depois, está mais 
ou menos na mesma situação em termos relativos? Que fatores 
externos às políticas estruturais europeias podem justificar essa 
realidade?

Foi mais um trabalho de investigação e análise que aceitei com 
todo o gosto, até para fugir de algo que me desagrada profun-
damente, que é discutir as questões relevantes de Portugal como 
se fossem apenas questões portuguesas e não, também, e nos 
processos -chave, sobretudo, questões mundiais e europeias. Num 
mundo globalizado, onde se desenvolvem aceleradamente pode-
rosos mecanismos interativos de informação e comunicação, não 
existem questões estritamente portuguesas no desenvolvimento 
económico e social. Não é possível separar a evolução histórica de 
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uma economia da evolução relativa do respetivo posicionamento 
no concerto internacional das restantes economias, muito em espe-
cial, no caso português, não é possível compreender o verdadeiro 
alcance das realizações e desafios fora no quadro dos sucessos e 
insucessos da construção europeia. Este enviesamento míope tem 
sido um dos fatores que mais dificultam fazer as coisas bem feitas, 
que mais limitam a utilização eficaz dos recursos mobilizados.

A insuficiente valorização das dimensões da internacionaliza-
ção e da globalização é correntemente acompanhada por outros 
desequilíbrios que tendem a privilegiar a forma sobre a substância 
e o passado sobre o futuro, gerando um problema relevante, na 
Europa e em Portugal, em matéria de opinião pública e de ação 
política. Agir com base numa agenda de futuro é, obviamente, mais 
difícil, não só porque tem mais riscos, mas porque exige uma qua-
lidade adicional nas decisões que viabilizam (ou não) as inovações 
que só representam progresso se forem equilibradas nas dimensões 
técnicas e organizacionais e nas dimensões económicas e sociais. 
As agendas do passado e do presente não são, pelo seu lado, tão 
seguras quanto se pensa, em grande parte porque as motivações e 
condições do respetivo sucesso também são passado. Mesmo que 
tenha corrido bem, não há garantia nenhuma que volte a correr 
bem se feito da mesma maneira. Quando o tempo histórico ace-
lera, essa garantia perde grande parte do seu valor e torna-se pouco 
eficaz.

Tentarei, por isso, abordar várias dimensões económicas e sociais 
que talvez ajudem a perceber as razões pelas quais, na matéria do 
impacto de três décadas de fundos estruturais, eu responda que 
Portugal, em relação a si próprio, está muito melhor 30 anos depois, 
mas que, no contexto europeu e mundial, não está assim “tão 
melhor” como, sobretudo, enfrenta dificuldades e desafios muito 
relevantes.

Com efeito, embora Portugal tenha melhorado alguma coisa em 
certas áreas, registou perdas noutras áreas, gerando um posiciona-
mento desequilibrado em termos europeus e mundiais. Quer isto 
dizer que, do ponto de vista das alavancas do futuro, ou  produzimos 
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uma nova agenda e reinventamos um conjunto de coisas que pen-
samos que têm sempre a mesma configuração ou vamos sofrer bas-
tante com a evolução de uma Europa em crise de construção, e, 
sobretudo, de um mundo em rápida transformação. Para simplificar 
e poder ser relativamente consensual sem perder assertividade, pro-
curei organizar o balanço destas três décadas em torno de algumas 
ideias relativamente simples.

O Portugal 2020 é baseado numa estratégia europeia que tem 
três objetivos principais: crescimento inclusivo, sustentável e inte-
ligente. Fazemos uma ideia do que é crescimento inclusivo, pen-
samos saber o que significa crescimento sustentável e temos mais 
dificuldades em situar o crescimento inteligente. Apesar desta 
ambiguidade, procurei tomar estas referências, alargando-as a obje-
tivos utilizados na ação de outras instituições relevantes, nomeada-
mente das Nações Unidas, para criar um quadro de indicadores em 
que todos se possam rever em termos das dimensões pertinentes de 
desenvolvimento económico e social.

Um balanço do desempenho de uma economia pode e deve 
começar e acabar na qualidade de vida das pessoas. Mas, hoje em 
dia, não há possibilidade de cada um de nós não se definir através de 
várias declinações. No nosso caso, suponho que todos somos habi-
tantes do planeta Terra, construtores de uma Europa que se quer 
melhor e portugueses interessados em valorizar um património 
histórico relevante. Estas declinações não são dissociáveis, quando 
analisamos o desenvolvimento económico e social não podemos 
tratar das questões regionais ou nacionais sem tratar das questões 
europeias e mundiais, e vice-versa.

Neste contexto encontramos Portugal em dificuldade numa 
Europa atrapalhada. Portugal convergiu rapidamente no arranque 
da utilização de fundos estruturais até à crise industrial no prin-
cípio dos anos 90 na Europa, depois, até à viragem do século, a 
convergência ainda prosseguiu, mas, a partir daí, a economia por-
tuguesa iniciou um longo ciclo de estagnação e a convergência 
foi interrompida, abrindo mesmo as portas a alguma divergência. 
Se não nos perdermos em detalhes conjunturais de 1 ou 2 pontos 
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percentuais, a realidade diz-nos que existe uma crise de cresci-
mento quer na União Europeia, quer em Portugal, onde prevalece, 
com exceção das economias menos desenvolvidas do alargamento 
a lesta, uma espécie de estado estacionário.

A dificuldade na Europa e em Portugal de fazer crescer o 
 Produto Interno Bruto Potencial (PIB Potencial), ou seja, a nossa 
capacidade de produzir valor e riqueza em função dos recursos 
acumulados e disponíveis, é indisfarçável. Portugal está em dificul-
dade numa Europa atrapalhada em termos de crescimento, o que 
revela um desempenho bem menos favorável, em termos relativos, 
do que aquele que representaria uma situação de ausência de con-
vergência numa Europa que estivesse bem melhor em termos de 
dinâmica de crescimento.

Um pleno reconhecimento deste problema obrigaria a conside-
rar uma questão a que prestamos pouca atenção: as economias em 
que vivemos são cada vez menos economias de produção de bens 

Fonte: Ameco (acedido em novembro de 2014) 
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tangíveis e pouco diferenciados, mercadorias, e cada vez mais eco-
nomias de serviços e bens diferenciados portadores de valor intan-
gível. O crescimento económico está cada vez mais associado ao 
valor económico e cada vez menos associado a uma mera expansão 
das quantidades produzidas.

Os problemas de crescimento que travaram e inverteram o pro-
cesso de convergência da economia portuguesa são, neste quadro, 
relativamente profundos e revelam a existência de um conjunto 
de dificuldades estruturais que atravessam a sociedade, o Estado, as 
empresas e as famílias.

Os números que vos apresento em relação a um conjunto de 
aspetos que têm que ver com a qualidade da relação ambiental, da 
eficiência na criação de riqueza, o nível de bem-estar associado à 
saúde ou à disciplina das contas públicas, para citar apenas algumas 
dimensões mais relevantes, permitem combater uma ideia errada 
e perigosa que é a da conhecida referência a uma única norma 
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europeia. A Europa tem, ao contrário, uma significativa diversi-
dade, dentro da Europa existem vários estilos de convergência e 
de crescimento económico em ação que suscitam diferentes pro-
blemas de coesão económica, social e territorial. Dizer “vamos 
 aproximar-nos da Europa” não quer dizer nada, porque, felizmente, 
a Europa é uma conjugação de muitas e diversas coisas. Por exem-
plo, existem na Europa do Sul (Portugal, Espanha, Itália e Grécia, 
nomeadamente) algumas significativas aproximações, mas existem, 

qualidade de vida

desenvolvimento inteligente

desenvolvimento sustentável
ambiente e coesão territorial

desenvolvimento sustentável
eficiência económica
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estabilidade financeira
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ao mesmo tempo, eixos relevantes de diferenciação. Os números 
revelam, com grande clareza, que as dificuldades portuguesas de 
crescimento e convergência remetem para um problema central 
global de eficiência económica, não apenas de produtividade, mas, 
sobretudo, de eficiência na afetação de recursos, agravado pela pro-
cura de coesão sem melhorias substanciais de competitividade e 
por uma relação entre o público e o privado que tende a trazer para 
cima os respetivos pontos fracos.

Um dos pontos da agenda de futuro que vos referi, tendo em 
conta, nomeadamente, a tendência pesada de envelhecimento da 
população, é a saúde como espaço privilegiado de criação de valor e 
não a saúde como espaço privilegiado de despesa. A visão maioritá-
ria da nossa democracia é que a saúde é um espaço para fazer despesa 
pública. Claro que, se a sociedade portuguesa for democrática, gastará 
uma parte substancial dos impostos em saúde, mas não é disso que 
estou a falar. O que estou a dizer é que, para termos futuro, a saúde 
tem de ser olhada como um espaço privilegiadíssimo para criar valor, 
para captar e dar trabalho a pessoas altamente qualificadas, para fazer 
investigação e para projetar mais “Portugal” no mundo.

Um exemplo para perceber a importância de não sermos nacio-
nalistas (no mau sentido da palavra de fecho aos outros e ao mundo) 
pode ser encontrado na citação recorrente da queda da taxa de 
mortalidade infantil como exemplo recorrente de uma faceta posi-
tiva da evolução recente de Portugal. É claro que foi positivo, bom. 
Mas agora, e no futuro próximo, gostaria que fosse positiva de outra 
maneira. Porque temos know-how, capital humano e porque sabemos 
organizar os serviços de saúde, gostaria que, já que conseguimos bai-
xar a nossa taxa de mortalidade infantil, pudéssemos ter uma função 
a uma escala mais mundial e ajudar outros povos e outros países a 
baixar a sua, ainda elevada, taxa de mortalidade infantil. Este é um 
bom exemplo do que pode ser uma agenda de futuro. Em vez de 
afirmarmos as coisas que nos correram bem, devemos levar para o 
mundo, que está a crescer muito mais do que nós, aquilo que é a 
força das nossas instituições, das nossas ideias e das nossas capacidades, 
e, desse modo, conseguir crescer mais e ser mais relevante.
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No balanço que fiz destas três décadas tenho destacado a cen-
tralidade dos problemas de eficiência, de competitividade na expli-
cação dos limites do nosso desempenho económico e social e os 
indicadores que vos apresento são bem ilustrativos.

A saúde fornece um bom exemplo das dificuldades de perceção 
do imperativo da eficiência na viabilização da liberdade de escolha. 
Convergimos, normalmente, na afirmação de que a saúde é muito 
importante e de que, portanto, não se deveria regatear a despesa 
pública na saúde. A minha visão é a de que sem prioridade à 
eficiência, à utilização racional e programada de recursos sempre 
escassos, as prioridades políticas têm muitas vezes efeitos perversos. 
Porque a saúde é muito importante, temos de ser ainda mais eficientes 
na saúde do que em muitas outras atividades, para podermos 
aumentar a despesa se se revelar necessário. O prolema de eficiência 
na economia portuguesa tem uma dimensão visível associada à 
abundância dos exemplos da prática errada de “entornar dinheiro 
sobre os problemas” e à escassez dos exemplos da prática acertada 
de promover soluções mais eficientes, mesmo que geradoras de 
desafios exigente em matéria de emprego e mobilidade profissional, 
nomeadamente na provisão de bens e serviços públicos.

Quanto aos indicadores de nível e à qualidade de vida, os progres-
sos têm sido acompanhados por desequilíbrios progressivos. Numa 
analogia com a situação de “doente” podemos situar Portugal, no 
contexto europeu, não como o doente mais grave num grande 
hospital com vários serviços, mas mais como o único doente que 
vai a todos os serviços, embora em nenhum dos serviços seja o 
doente em pior situação. Ainda hoje temos doenças característi-
cas de níveis bem diferenciados de desenvolvimento económico. 
Temos pessoas altamente competentes e pessoas que não sabem ler 
as legendas na televisão.

Os indicadores apresentados revelam dados sobre a casa, a cultura, 
o consumo e o comércio. Todos temos noção de que Portugal fez 
fortíssimos investimentos na oferta imobiliária, nas infraestruturas e 
nos equipamentos comerciais, mas que não fez tanto do ponto de 
vista do lazer, da cultura ou dos restantes serviços às famílias. Mais 
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uma vez, Portugal sobe e desce. Este evidente desequilíbrio revela 
uma outra característica do desempenho económico ao longo 
dos últimos 30 anos que se traduz numa certa incapacidade em 
consolidar os avanços, suscitando processos cumulativos, abrindo, 
ao contrário as portas a movimentos de ziguezague, de avanço e 
recuo, alimentados por sucessivos desequilíbrios entre incentivos 
descoordenados à oferta e à procura.

Como sabemos foi necessário pedir ajuda externa na sequên-
cia do espoletar da crise financeira internacional que agudizou em 
muito a vulnerabilidade das economias europeias menos competi-
tivas e mais endividadas. O pedido de ajuda concretizado em 2011 
foi tardio. Durante mais de um ano vivemos em negação da emer-
gência, não foi fácil reconhecer a gravidade da situação, mas terá 
contribuído para se começar a perceber as novas dimensões das cri-
ses económicas na globalização. Ainda hoje, passada a  emergência, 
 vivemos com sinais de várias crises – uma crise da volatilidade 
na globalização, uma crise de confiança na construção da União 
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 Europeia (UE), uma crise de excesso de endividamento – e tivemos 
de fazer um ajustamento económico e financeiro muito importante 
que afetou a vida da larga maioria das pessoas e das empresas.

A crise financeira atingiu dimensões não pensadas ou antecipadas, 
sendo, também, uma crise económica. O impacto muito significativo 
do ajustamento financeiro no poder de compra e na qualidade de 
vida das famílias portuguesas deveria fazer-nos pensar mais seria-
mente na grande vulnerabilidade em que incorremos quando des-
valorizamos a promoção da eficiência e da competitividade, quando 
não conferimos elevada prioridade â criação sustentável de riqueza.

A dimensão da crise vivida, nomeadamente no período 2010- 
-2015, também revelou uma outra face da procura contraditória de 
uma melhoria da coesão sem suporte numa melhoria da compe-
titividade, isto é, a existência de uma contradição não menos forte 
nas tentativas de melhorar a dinâmica interna do funcionamento da 
economia sem uma forte articulação com investimentos de inter-
nacionalização suscetíveis de aumentar o potencial de afirmação da 
globalização da economia da sociedade portuguesa.

Os indicadores apresentados, relativos a estes 30 anos, não dei-
xam grandes dúvidas sobre os limites fortes e rígidos dos progressos 
possíveis na dinâmica e coesão interna sem suporte na competitivi-
dade e na internacionalização.

Sobre o desenvolvimento inclusivo, os gráficos mostram, uma vez 
mais, os referidos movimentos de avanço e recuo. Mas, de um modo 
geral, há uma evolução globalmente positiva em todo o processo. 
Apesar de gostarmos muito de falar de desigualdade e existirem 
muitas desigualdades, elas não são, na minha opinião, o elemento 
central. Sobretudo depois do ajustamento para fazer face à crise, tive-
mos muito mais problemas de pobreza do que de desigualdade. Uma 
coisa são pessoas em situação de pobreza, outra coisa é desigualdade. 
A confusão entre pobreza e desigualdade é muitas vezes má conse-
lheira do ponto de vista da afirmação da democracia. A democracia 
tem de servir para que a população em pobreza seja reduzida ao 
mínimo e para que haja a correção das más desigualdades. Para mim, 
também há necessidade de incentivar as boas desigualdades.
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Se incentivar a investigação científica e tecnológica e a qualifi-
cação de capital humano, estou a promover um conjunto de desi-
gualdades. Vivemos durante muito tempo em economias em que 
falávamos de força de trabalho, hoje falamos de capital humano, 
não tanto porque nos tornámos mais vaidosos ou sofisticados, mas 
porque mudou radicalmente a natureza do trabalho humano. Hoje, 
o trabalho humano faz-se com competência, não se faz com força. 
Não é indistinto. Não é apenas necessário chegar à hora fixada. 
É preciso chegar à hora fixada com competências específicas que 
vão sendo cada vez mais exigentes. Estamos, portanto, a criar uma 
nova desigualdade, que em si não é boa nem má, mas que tem de 
ser avaliada e que é completamente diferente.

Uma coisa é haver desigualdade salarial entre quem vende a sua 
força de trabalho, outra é ter desigualdade salarial entre pessoas 
portadoras de competências muito diferenciadas. Se formos com-
parar os indicadores de desigualdade salarial com os indicadores 
de desigualdade na mobilidade nas grandes áreas  metropolitanas, 
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a  desigualdade na mobilidade é cinco ou seis vezes maior do 
que a desigualdade de rendimento. Onde há mais desigualdade em 
 Portugal é nas condições de mobilidade das pessoas que vivem 
nos grandes centros onde há mais população. Quem tem de tomar 
três ou mais transportes para os movimentos diários casa-trabalho/ 
/trabalho-casa tem uma situação de vida muito difícil. Não pode-
mos converter a desigualdade de rendimento na mãe de todas as 
desigualdades. Há várias formas de desigualdade. Percebe-se que, 
no essencial, fizemos um caminho relativamente positivo, mas com 
desequilíbrios e sempre com esta segunda metade muito mais pro-
blemática e com muito menos realizações do que a primeira.

Temos uma grande dificuldade de articular justiça e eficiência. 
Gostamos todos, numa sociedade democrática, de ter o nível mais 
elevado de justiça que possamos alcançar, mas esse nível depende 
da nossa capacidade de fazer as coisas cada vez melhor. A melhor 
maneira de defender a justiça é incentivar a eficiência. Quanto mais 
eficiente for, mais generoso e mais justo posso ser. Em muitos pro-
blemas, tivemos uma aproximação pela justiça não acompanhada 
de uma aproximação pela eficiência. Não conseguimos equilibrar a 
dupla preocupação, o que é um problema de sustentabilidade.

Os vários indicadores pertinentes situam a eficiência económica 
em Portugal sempre em má posição. Quanto ao investimento, no 
princípio as coisas correram bem, mas depois correram cada vez 
pior. A especialização industrial não tem grandes pontos fortes ou 
fracos e mostra um acompanhamento ligeiramente aquém do que 
poderíamos fazer, mas, fundamentalmente, temos um indicador 
de riqueza gerada por trabalhador que é particularmente baixo e 
manifestamente insuficiente para sustentar as procuras dirigidas aos 
resultados do desenvolvimento económico.

Era eu um jovem economista e uma das primeiras situações em que 
tive de dar opinião foi com a Comissão Coordenadora do Movimento 
das Forças Armadas sobre a primeira ideia de salário mínimo nacional. 
Disse que achava um número interessantíssimo, só que, dividindo o 
PIB pelo número de trabalhadores por conta de outrem, não me che-
gava PIB para esse valor. Ainda faltava rendas, lucros, juros… Ou seja, 
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não se pode discutir um salário mínimo em função do que achamos 
ser um bom salário. Se pudermos ter 4800 euros por mês, porque não? 
Mas o que é preciso é criar riqueza suficiente.

A economia tem estas chatices e os valores que estão no grá-
fico são muito negativos. Em baixo está a Roménia e a Bulgária. 
A  Bulgária ainda hoje tem o salário mínimo oficial que corresponde 
à diferença entre três cafés por dia entre Lisboa e Paris. Entra-se 
num café parisiense e num café lisboeta, pede-se um café, e temos 
o salário mínimo na Bulgária, para quem bebe três cafés por dia. 
Isso poderia, no caso português, ter permitido uma reflexão muito 
mais forte sobre a estratégia de desenvolvimento  económico, sobre 
a especialização de atividades e sobre o que devemos fazer para nós 
próprios e para o resto do mundo.

Em relação aos serviços, vivemos numa sociedade onde o con-
sumo conheceu um profundo processo de terciarização.

No fim dos anos 60, em Portugal, as famílias gastavam cerca de 
55-60% do seu orçamento familiar em despesas com bens alimenta-
res e produtos de higiene. Como ainda não existiam hipermercados, 
iam aos mercados, às mercearias, às drogarias e aos primeiros livre 
serviços. Hoje esse valor centra-se em torno dos 10%. No entanto, 
continuamos a ouvir descrições da realidade como se fossem os 
mesmos 55-60%. Gastamos muito mais em telecomunicações, 
transportes, cultura, educação e saúde, nomeadamente.

Vivemos numa época de terciarização do consumo, isto é, a gene-
ralidade da população tem um modelo de consumo estruturado pelos 
serviços, ou seja, fazemos parte de um grupo de  economias e de socie-
dades onde há uma relativa abundância. Também há muito desperdício 
e fortes desequilíbrios, mas há uma relativa abundância. Convém não 
tapar o sol com a peneira nem negar a evolução da realidade.

A terciarização do consumo coexistiu com uma melhoria subs-
tancial do nível médio de vida. Desde a entrada nas Comunidades 
Europeias em 1986, o nível médio de vida da população portuguesa 
mais do que duplicou. A duplicação do nível médio de vida no 
tempo de uma geração constitui uma transformação muito impor-
tante e isso sente-se. Entre o Portugal do princípio dos anos 80 e 
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o Portugal atual existem diferenças enormíssimas para melhor, tal 
como existem, também, mais desequilíbrios e mais assimetrias. Não 
vale a pena não reconhecer isso. Os números estão aí e são o que são.

A expansão dos serviços não se limitou aos modelos de con-
sumo. Ela atingiu os sistemas de produção de bens, nomeadamente, 
mas não só, na indústria, onde avança a um ritmo muito elevado. 
Cada vez mais, para conceber, produzir e distribuir bens, é preciso 
mobilizar serviços. Esta servitização da produção permite reduzir 
drasticamente o tempo de resposta aos mercados, fomentar um pla-
neamento eficaz na utilização dos recursos e customizar e diferen-
ciar a relação com os clientes, garantindo uma nova flexibilidade na 
produção e no consumo de massa.

Os indicadores que vos apresento mostram que estes proces-
sos de terciarização do consumo e de servitização da produção, 
embora mais expressivos nas economias europeias mais competi-
tivas, têm avançado, comparativamente, na economia portuguesa a 
um ritmo mais elevado. É importante, aliás, não esquecer que, em 
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Portugal, os anos 60 do século passado marcam a passagem de uma 
sociedade onde a primeira grande atividade era a agricultura para 
uma sociedade onde esse lugar passa a ser ocupado pelos serviços. 
A indústria teve, portanto, quatro ou cinco anos de predomínio em 
Portugal. Foi um processo completamente diferente do que acon-
teceu nos restantes países europeus.

A evolução económica resultante das interações entre procura 
interna e procura externa, por um lado, e entre terciarização do 
consumo e servitização da produção, por outro lado, permitiu, 
finalmente, nos últimos anos, uma evolução muito positiva tradu-
zida num movimento relevante na extroversão da economia por-
tuguesa, na sua internacionalização. O peso dos bens e serviços 
exportados no PIB, que durante anos a fio se alinhava em torno 
dos 30%, ora ligeiramente a baixo, ora ligeiramente acima, “saltou” 
finalmente para além dos 40%, com o ajustamento à crise finan-
ceira internacional, a necessidade de encontrar mercados alterna-
tivos e o aproveitamento das capacidades que foram instaladas nas 
empresas, no capital humano e nas infraestruturas, que permitiram, 
de alguma maneira, alimentar esse processo.

A internacionalização da economia portuguesa, apesar da 
recente ligeira aceleração, permanece ainda bastante insuficiente, 
mesmo considerando que a motivação inicial defensiva de mera 
reação à crise tem vindo a dar o lugar a motivações mais ofensi-
vas de valorização dos mercados externos, nomeadamente quando 
confrontamos a economia portuguesa com as economias europeias 
mais desenvolvidas e competitivas com uma dimensão semelhante 
ou comparável.

As dificuldades relevantes em eficiência económica articulam-se, 
portanto, com uma insuficiente internacionalização tornando esté-
reis os esforços de melhoria da produtividade desenhados à revelia 
de aceleração e qualificação da participação da economia portu-
guesa na globalização.

Estabilidade financeira, poupança, endividamento constituem 
outras tantas zonas de dificuldade para a economia portuguesa. 
Temos problemas de financiamento, incluindo algumas falhas de 
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mercado nalgumas fases do ciclo completo das necessidades de 
investimento e nalguns segmentos de um tecido empresarial muito 
mais volátil e evolutivo, de poupança limitada e de endividamento 
excessivo e problemas bastante significativos na banca e na bolsa. 
Esta é, portanto, uma área que onde se manifestaram importantes 
fatores de insustentabilidade.

No final da primeira década deste século, Portugal entrou, como 
sabemos, numa zona de total insustentabilidade financeira, alcan-
çando níveis excessivos não só de endividamento público, mas tam-
bém de endividamento privado, seja das empresas, seja das famílias. 
A dimensão conjuntural desta crise financeira não deve diminuir o 
reconhecimento da presença de pressões e desequilíbrios estruturais 
muito importantes, seja nos modelos de financiamento e desenvolvi-
mento das empresas, marcados quer por uma crónica insuficiência de 
capital próprio, quer por um excessivo recurso ao crédito associado 
a uma pouco expressiva dos financiamentos em bolsa ou em capi-
tal de risco, isto é, por um risco limitado assumido pelos acionistas 
ou proprietários, seja nos modelos de consumo das famílias onde 
prevalecem estratégias polarizadas pelo presente, pelo curto prazo 
(“poupa tu, que eu tenho de consumir”), que foram alimentando 
uma redução muito relevante das taxas de poupança e um aumento 
muito importante do crédito ao consumo e à habitação. As correções 
concretizadas, desde 2011, com o ajustamento financeiro negociado 
com a Troika, sendo reais e importantes, corrigiram, mas não elimi-
naram, no entanto, a base dos desequilíbrios estruturais referidos.

O endividamento do Estado, onde ao controlo do défice não 
se juntou uma desalavancagem tão significativa como a realizada 
pelas empresas e pelas famílias, permanece muito elevado, 
dificuldade que se pode explicar, em boa medida, por uma gestão 
orçamental demasiado centrada num primado da política sobre o 
resto da sociedade e da economia, como se as prioridades políticas 
e eleitorais pudessem ser definidas sem um adequado e coerente 
suporte social e económico.

O desempenho da economia portuguesa ao longo destas três déca-
das foi marcado por uma evolução demográfica que se foi  tornando 
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Fonte: Eurostat (acedido em setembro de 2014) 

ÍNDICE SINTÉTICO DE FECUNDIDADE:  
COMPARAÇÃO ENTRE PORTUGAL E UE | 1986 A 2012 
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cada vez mais problemática. No mapa da Europa,  Portugal é um dos 
países mais envelhecidos, apresentando um índice de fecundidade 
muito baixo.

Esta demografia fortemente regressiva encontra-se também nos 
países bálticos e em boa parte da Alemanha. Durante algum tempo, 
pudemos ter fluxos de imigração significativos que atenuaram os 
efeitos negativos da regressão demográfica, mas esses fluxos foram-se 
esgotando e demografia regressiva impôs-se. Há sempre surpresas 
no desenvolvimento económico e social das próprias democracias. 
Por exemplo, porque é que a Ucrânia se “apaixonou” por Portugal 
e emitiu milhares de emigrantes? É algo sobre o qual não refleti-
mos o suficiente. E muito menos refletimos sobre qual a zona do 
mundo onde há mais dinamismo económico, que é precisamente a 
região do mar Negro (é muito longe...). No entanto, tivemos milha-
res de ucranianos que imigraram para Portugal, que revelaram boa 
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Fonte: Eurostat (acedido em setembro de 2014) 

SALDO NATURAL, MIGRATÓRIO E TOTAL EM PORTUGAL | 1986 A 2013 
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 capacidade de gestão e competências técnicas assinaláveis, quando 
começaram a regressar ao seu país poderiam ter contribuído para 
ligar a economia portuguesa a esse polo de crescimento económico, 
mas nada de relevante aconteceu (mais uma vez, insuficiente inter-
nacionalização diversificada...).

A demografia, no médio a longo prazo, é um fator muito impor-
tante de dinamismo económico. Nenhuma sociedade, grande ou 
pequena, com uma demografia regressiva pode crescer muito. 
Importa, por isso, reconhecer o condicionamento demográfico 
negativo do crescimento económico possível em Portugal e, ao 
mesmo tempo, reconhecer a importância crucial da adoção de 
políticas coerentes de povoamento geradoras de incentivos susten-
táveis de atração de residentes.

No que diz respeito ao ambiente e coesão territorial, os 30 anos 
de plena integração europeia registaram uma evolução positiva na 
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redução das emissões e no consumo de energia, mas não tanto na 
utilização eficiente de energia. Temos alguns resultados positivos, 
nomeadamente o facto de termos conseguido finalmente travar 
uma elevadíssima elasticidade da intensidade energética no cres-
cimento económico. Não melhorámos, porém, drasticamente na 
eficiência energética e mantemos, nomeadamente, um modelo de 
mobilidade de pessoas e bens muitíssimo ultrapassado, pouco com-
petitivo e fortemente desigual, mas apesar disso não refletimos sufi-
cientemente sobre a natureza das nossas redes de mobilidade, sobre 
as tecnologias que utilizamos e sobre as inovações que poderiam 
mudar a face deste constrangimento estrutural.
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Nestes 30 anos, investimos muitíssimo em educação e  ciência e 
ainda bem que o fizemos. Mas temos demorado a perceber que, se 
no princípio a questão central era o acesso à educação, há muito 
tempo que a questão passou a ser a qualidade dos serviços de 
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 educação e a pertinência da investigação para o desenvolvimento 
económico e social. Com o apoio dos fundos estruturais, e de 
outros fundos europeus, criámos um sistema público de investiga-
ção, educação e ciência muito melhor do que aquele que tínhamos, 
mas não gastámos um único euro, com estratégia e com objeti-
vos fixados, em fazer acompanhar a procura das empresas para ir 
em direção a essa nova oferta de recursos altamente qualificados. 
Só um país sem estratégia é que investe pesadamente em aumen-
tar a oferta de recursos altamente qualificados sem prestar aten-
ção à procura endógena desses mesmos recursos. Assim, um belo 
dia descobrimos que alguns desses recursos altamente qualificados 
foram trabalhar para fora do país. Obviamente que alguns, muitos 
ou poucos, tinham sempre de ir, porque querem ser bons, querem 
ter futuro, querem ter carreiras em áreas que não têm, nem nunca 
terão, dimensão crítica suficiente em Portugal.

O desempenho destes 30 anos revela que existem ainda as difi-
culdades de viver com a diversidade europeia, viver com a diver-
sidade portuguesa e equilibrar a procura e a oferta, equilibrar o 
“fazer o bem” com o “querer o bem”. Uma coisa são as escolhas 
implícitas na resposta à questão what's the right thing to do?, outra 
coisa é conseguirmos agir doing the things right, isto é, não basta 
acerta nas escolhas do “bem”, é muito mais importante “fazer 
bem” as coisas que promovem esse mesmo “bem”. Muitas vezes 
esgotamo-nos na aprovação das leis mais avançadas da Europa 
e do mundo e não cuidamos minimamente das condições da 
sua exequibilidade, nem da sua aplicação. Coletivamente, temos 
sabido fazer escolhas relativamente acertadas sobre o caminho 
do “bem”, mas raramente pensamos, planeamos e organizamos 
a mobilização dos recursos para alcançar esses objetivos esco-
lhidos muito genericamente. Muitas vezes fazemos mal o bem. 
Esgotamo -nos na escolha do bem. Queremos justiça, educação, 
saúde e coesão, mas não sabemos muito bem organizar coletiva-
mente as coisas e fazê-las.

A propósito da relevância económica do Estado, há um dado 
sobre o qual vale a pena refletir. Os indicadores que apresento 
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 mostram que a primeira parte destes 30 anos em análise confi-
gurou, em grande parte, uma espécie de ajuste de contas com o 
passado.

A minha tese é que ajustar contas com o passado é mais fácil por-
que temos uma agenda muito bem estruturada e definida.  Ajustar 
contas com o passado é fazer o que não foi feito, havendo um 
conjunto de défices, que podemos medir, até pela distância a outras 
economias e sociedades comparáveis, e a que tentamos responder. 
A história é conhecida, é uma espécie de viagem de metro onde 
sabemos o nome das estações que vão sucedendo. Se, ao contrário, 
estou numa situação em que tenho de fazer futuro, preciso de fazer 
o que ainda não foi feito, agora não conheço as estações, tenho de 
inovar, inventar, criar, tenho de fazer escolhas incertas e arriscadas, 
tenho de ter uma estratégia – é não só diferente, como bastante 
mais difícil.

Esta primeira fase da plena integração europeia, este ajuste de 
contas com o passado, significou investir nas infraestruturas que 
não existiam, investir na educação que não tinha sido feita, garantir 
a disponibilização generalizada de serviços de saúde e expandir 
as estruturas e os equipamentos (capital físico em sentido amplo) 
suscetíveis de modernizar a produção e o consumo, eliminando ou 
mitigando alguns défices fundamentais que persistiam na econo-
mia e na sociedade. Esta agenda de ajuste contas com o passado, 
uma agenda muito focada na recuperação de atrasos, na conver-
gência com realidades mais avançadas e modernas, esgotou-se na 
viragem para o século xxi.

A viragem de século num mundo em profunda e acelerada trans-
formação deveria ter significado uma também profunda revisão de 
objetivos orientando a utilização dos fundos estruturais de forma 
bem mais seletiva e polarizada pela inovação e competitividade 
geradoras de um desenvolvimento económico verdadeiramente 
sustentável, de um reposicionamento na Europa e no mundo, de 
um futuro novo e diferente. Era então necessário, como ainda 
agora, reinventar o nosso modelo de crescimento, de organização 
territorial e de governo das coisas públicas e privadas. Reconheço 
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que era muito mais difícil e… não só não conseguimos, como, 
verdadeiramente, soçobrámos. Não tivemos, nesta segunda fase dos 
30 anos de plena integração europeia, um desempenho particular-
mente interessante.

A nossa crise, anunciada ao longo da primeira década deste 
século, com a estagnação económica e o desequilíbrio persis-
tente agravado das contas públicas e das contas externas, tornou-
-se aberta com a crise financeira internacional e conduziu a um 
colapso com dimensões obviamente económicas, mas, sobretudo, 
políticas e sociais. Ao longo da última década sofremos esse colapso 
e encetámos uma recuperação. Se colapsámos mais do que as outras 
economias europeias (só a Grécia fez pior), importa notar que recu-
perámos mais e melhor do que outras economias europeias depois 
do colapso. O nosso percurso de recuperação tem muitos limites, 
mas tem, também, aspetos muito interessantes.

A carga fiscal aumentou, a expansão da despesa pública foi tra-
vada, as dificuldades com o saldo orçamental foram controladas. 
Mas permanecem os problemas estruturais, uma situação de dese-
quilíbrio permanente, nas contas públicas, entre o querer e o poder, 
acompanhada de uma imensa dificuldade em redistribuir a carga 
fiscal.

A redistribuição da carga fiscal, garantindo a sua vocação de ins-
trumento de harmonização entre justiça e competitividade, permi-
tindo consolidar uma oferta pertinente de bens e serviços públicos 
sem pôr em causa, limitar ou impedir o incentivo da acumulação 
produtiva de capital pelas empresas, sem a qual não pode existir 
crescimento, nem desenvolvimento económico, é decisiva para a 
recuperação económica. Uma coisa é aumentar os impostos para 
todos, outra coisa é aumentar os impostos para os que pagam pou-
cos impostos e poder baixar para aqueles que já pagam uma carga 
relativamente elevada. Sempre tivemos dificuldade em fazer esta 
redistribuição fiscal e temos tido uma solução de consolidação orça-
mental que passa por aumentar a carga fiscal no sentido de peso dos 
impostos cobrados sobre o PIB. Isso corrige algumas situações de 
evasão fiscal, melhora, nalgumas dimensões, o  desempenho  fiscal, 
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mas não é uma solução de longo prazo para o desenvolvimento 
económico e social.

A austeridade praticada no ajustamento negociado com a Troika 
não foi especialmente inteligente, na medida em que se moveu 
por instrumentos financeiros de alcance genérico (aumento dos 
impostos diretos e redução dos rendimentos e da oferta pública 
de bens e serviços), isto é, amplificou o alcance da recessão, ao 
não concentrar as medidas nas áreas de maior insustentabilidade, e 
limitou o alcance da recuperação, ao descurar os instrumentos de 
política económica para a competitividade em favor de medidas 
estritamente financeiras.

A austeridade não depende da visibilidade das medidas, não 
sendo menor quando é mais opaca. A austeridade que privilegia 
os impostos indiretos e específicos sobre o consumo não é menos 
austeridade do que aquela que privilegia os impostos sobre os ren-
dimentos. Quando muito pode ser, eventualmente, mais injusta.

A permanência dos défices e desequilíbrios estruturais na eco-
nomia portuguesa, no presente período de recuperação, não nos 
deve fazer esquecer a necessidade estratégica de reinventar o nosso 
futuro, o nosso crescimento económico. Seria um erro colossal vol-
tar a eleger o passado, agora sob a forma de recuperar a situação 
anterior à crise, para orientar os nossos esforços e motivações.

O desempenho da economia e da sociedade portuguesa nos 
30 anos em análise deve ser considerado bastante insuficiente no 
conjunto das dimensões relativas ao desenvolvimento inteligente, à 
I&D e inovação, ao nível de educação e à consolidação da sociedade 
de informação. Os indicadores revelam um mau posicionamento 
global, muito em especial no nível de educação da população.

Em I&D e inovação melhorámos ligeiramente, mas estamos cla-
ramente abaixo da média, e no desenvolvimento da sociedade de 
informação piorámos. No nível de educação progredimos muito, 
melhorámos drasticamente em relação ao que éramos, mas não 
melhorámos em relação aos outros. É um pouco como no país 
das maravilhas da Alice, para andarmos para a frente é preciso cor-
rer mais do que os outros. Estamos a correr bem em relação a 
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nós próprios, mas estamos a correr bem menos do que devíamos 
 correr em relação àquilo em que não só a Europa, mas o mundo 
se transformou. Em inovação melhorámos, mas não tanto como 
os indicadores podem sugerir, uma vez que passamos a registar, 
na inovação e na investigação e desenvolvimento de base empre-
sarial, a organização e gestão das bases de dados. As despesas com 
o Big Data, nomeadamente nos bancos e noutras atividades onde 
a relação com os clientes é muito intensiva em informação, viabi-
lizam atividades interessantes e importantes que requerem gente 
altamente qualificada, mas são atividades de gestão corrente e não 
atividades de investigação e desenvolvimento.

Os indicadores de análise da inserção internacional refletem bem 
quer a inevitabilidade do colapso, pela persistência anos a fio de um 
défice externo colossal, que só começou a ser corrigido depois da 
crise internacional, quer pela expressão relevante da recuperação, 
nomeadamente com o contributo dos serviços, e não apenas do 
turismo, para a redução drástica do défice externo.

Fonte. Eurostat (acedido em fevereiro de 2015) 

POPULAÇÃO COM ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR COMPLETADO: 
A POSIÇÃO DE PORTUGAL NA UE | 2013 
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O papel da internacionalização dos serviços às empresas na recu-
peração económica recente do nosso país é, infelizmente, esque-
cido ou desvalorizado (normalmente numa conversa ignorante em 
que tudo são call centers). A economia portuguesa possui, atual-
mente, um conjunto apreciável de centros de serviços internacio-
nais implantados e desenvolvidos mais recentemente, plenamente 
integrados em cadeias globais de geração de valor. A afirmação da 
vocação turística do país e a emergência da vocação para a pres-
tação de serviços transacionáveis às empresas intensivos em capital 
humano qualificado, ao longo dos últimos 10/15 anos, constituem 
outros tantos fatores de esperança e confiança no papel determi-
nante da internacionalização no desenvolvimento competitivo da 
economia portuguesa.

Como sabemos, existe alguma conversa idiota sobre o Sul da 
Europa. A expressão menos agradável esteticamente ou mais estú-
pida é a dos PIGS. Consigo sempre um nome bonito ou feio orga-
nizando a inicial de vários países. Não era muito difícil organizar 

Fonte: Ameco (acedido em dezembro de 2014) 

SALDO EXTERNO E SEUS COMPONENTES EM PORTUGAL | 1986 A 2013 
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um nome feio com os países mais desenvolvidos da Europa. Mas 
essa conversa dos PIGS vai contra uma coisa que é muito impor-
tante, que é o facto de a Europa do Sul ter feito, depois da crise, 
bastante melhor que o resto da Europa do ponto de vista da cor-
reção do seu défice externo. A Europa do Sul tinha um défice 
externo insuportável, rondando os 10%, e hoje tem um excedente. 
Muitas coisas positivas aconteceram e a conversa sobre a Europa do 
Sul nessa matéria não faz sentido. Pode fazer sentido sobre outras 
matérias, mas sobre esta não faz.

A economia portuguesa continua, no entanto, pouco interna-
cionalizada, sendo, nas economias europeias de pequena e média 
dimensão, uma das mais fechadas. Para criar riqueza em Portugal 
é preciso trabalhar para o mundo. Não se cria riqueza a trabalhar 
apenas para Portugal.

Como economista, talvez uma das coisas mais penosas a que assisti 
nos anos mais recentes foi a emergência de um surto de autarcia, 
procurando fundamentar a reposição de rendimentos diminuídos 
pela austeridade através de uma nova prioridade concedida à pro-
cura interna e, desse modo, desafiando a própria teoria económica. 
Passei a vida a aprender e a ensinar que o que fazia crescimento eco-
nómico era o investimento, mais precisamente o bom investimento. 
Nos últimos anos em Portugal, no entanto, ouço dizer, como se fosse 
a verdade, que o que faz crescimento é a procura interna. A pro-
cura interna não faz crescimento. A procura interna sinaliza opor-
tunidades às empresas, mas o que faz crescimento é o investimento. 
Claro que, se tenho capacidade ociosa, posso responder a mais pro-
cura pondo essa capacidade ociosa a trabalhar. Mas o crescimento 
não é isso. O  crescimento é o aumento do produto potencial, o 
qual só aumenta quando invisto, através de despesa que tem retorno 
(não através de despesa que não tem retorno), no capital humano, na 
logística, na produção diferenciada, na valorização de recursos endó-
genos de atividades transacionáveis, isto é, suficientemente compe-
titivas para serem procuradas e distribuídas em qualquer mercado.

Nos tempos em que vivemos, não é possível satisfazer as expecta-
tivas da população portuguesa, espanhola, italiana, grega,  finlandesa 
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ou sueca, por exemplo, sem internacionalizar e sem trabalhar para o 
mundo. Há uma narrativa sobre a recuperação da economia portu-
guesa, segundo a qual foi a redistribuição de rendimentos posterior 
à saída da Troika que dinamizou a procura interna que se traduziu 
em crescimento. Trata-se de uma ideia que não é nem aceitável 
nem comprovável.

Em 2005, o peso dos não-residentes no consumo em Portugal 
era inferior a 5%. Agora é superior a 11%. Foi isto que aumentou a 
procura, não foi a redistribuição de rendimentos. A redistribuição 
de rendimentos existiu, teve alguma expressão, mas foi reduzidís-
sima perante este crescimento de mais de seis pontos percentuais 
do peso dos não-residentes no consumo. Basta notar que certos 
restaurantes tradicionais, que no auge da crise não tinham quase 
ninguém, estão agora cheios, mas a língua mais falada não é o por-
tuguês. Não é preciso ser economista, basta senso comum para per-
ceber estas coisas.

A competitividade internacional de uma economia é determi-
nante para o seu próprio processo de internacionalização. O indi-
cador de “competitividade custo” envolve, basicamente, a evolução 
dos salários, das taxas de câmbio e da produtividade. Um salário, 
em si mesmo, nunca é alto ou baixo, a não ser quando comparado 
com a produtividade. O salário é alto ou baixo do ponto de vista 
do processo de criação e distribuição de riqueza. O indicador de 
“competitividade custo” determina-se usando unidades monetárias 
comparáveis (com taxas de câmbio convertidas adequadamente) e 
confrontando a evolução dos salários com a evolução da produtivi-
dade. Se um salário aumentar 10% e a produtividade 20%, aumento 
a competitividade. Se um salário aumentar 5% e a produtividade 
não aumentar, perco competitividade.

A progressiva perda de “competitividade custo” na economia 
portuguesa caracterizou o esgotamento da agenda do ajuste cons-
tas com o passado, na viragem do século, e contribuiu de forma 
relevante, ao penalizar as atividades transacionáveis, para a acumu-
lação dos importantes défices externos verificados. Como vemos 
nos indicadores, a economia portuguesa fez, a partir de 2005, uma 
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recuperação significativa neste domínio. É mais um fator positivo, 
que deve ser destacado, até na comparação com outras economias 
europeias vulneráveis, mas, no plano estrutural, o centro da nossa 
atenção deve estar na “competitividade não-custo”. Em termos 
muito simples e pedagógicos, porque é que uma empresa para ter 
sucesso, para criar riqueza de forma sustentável e para ter rendi-
bilidade que lhe permita atrair os fundos necessários para crescer, 
tem de, para além de ser eficiente, vender o que não comprou? 
Se uma empresa se limita a vender o que comprou, a rendibilidade 
é correntemente muito baixa. O que é vender o que não se com-
prou? É conseguir levar aos clientes certos diferenciação, qualidade, 
resposta a tempo e inovação, nomeadamente. É ser eficaz na iden-
tificação e satisfação das procuras, num tempo em que as simples 
mercadorias vão desaparecendo e vão nascendo as combinações de 
bens e serviços que configuram soluções atrativas.

A explosão do turismo, sendo um dado novo, constitui um bom 
exemplo da relevância dos dois tipos de competitividade. O cresci-
mento recente tem dimensões estruturais e conjunturais. Nas con-
junturais toda a gente fala de uma dimensão evidente. É que a crise 
das primaveras árabes e do Mediterrâneo (o nosso grande concor-
rente turístico) foi útil e boa para Portugal. Colapsaram os nossos 
concorrentes e nós captámos parte substancial dos fluxos, mas não 
chega. Também se revelou muito importante a competitividade do 
destino Portugal e o interesse do destino Portugal para europeus com 
bastante cultura e educação, mas com um poder de compra dimi-
nuído em relação à própria evolução negativa da Europa em muitos 
indicadores. Há ainda outros fatores que poderíamos salientar, como 
o desenvolvimento de algumas companhias low cost de aviação em 
Portugal. Mas, no essencial, há um fenómeno principal que é a desco-
berta, por vários mercados, da “competitividade custo e não-custo” da 
oferta turística portuguesa. Descoberta com um impacto significativo, 
não apenas na economia portuguesa, mas também na viabilização de 
uma folga não desprezível na gestão macroeconómica do país.

Mais uma vez, a conclusão que se pode tirar é que, com alguma 
evolução recente positiva, Portugal continua a ser um país  demasiado 
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virado para dentro, insuficientemente internacionalizado. Costuma -
-se dizer no início de qualquer conferência: “Portugal: pequena 
economia aberta”. Mas o nosso mercado é o mercado interno 
europeu, não é o mercado doméstico português. Nós exportamos 
principalmente para o mercado interno europeu, portanto, vende-
mos no nosso mercado natural e não somos tão pequenos quanto 
pensamos. A Espanha exporta para Portugal sensivelmente a mesma 
coisa que exporta para toda a América Latina. Para a Espanha, 
 Portugal não é assim tão pequeno. Embora se utilize muito fre-
quentemente a referência “pequena economia aberta”, devíamos 
utilizar mais vezes a referência “média economia fechada”, quando 
nos referimos à economia portuguesa. Há alguma dimensão da 
economia portuguesa que vale a pena explorar e conhecer.

A economia mundial mudou radicalmente. As diferentes econo-
mias, integradas na economia mundial, cresceram até ao início dos 
anos 80 a uma velocidade relativamente semelhante. Desde então, 
a economia mundial passou a incorporar várias velocidades, com 
o mundo mais desenvolvido a andar muito mais devagar do que o 
mundo emergente, tendo o ritmo médio de crescimento deixado 
de ter relevância. Quando digo “a economia mundial vai crescer 
3%”, a única coisa que sei é que ninguém vai crescer 3%. Ou se 
cresce 8, 9 ou 10% ou se cresce 2, 1 ou 0,5%. Enquanto a UE a 27 
e os Estados Unidos travaram e começaram a regredir do ponto 
de vista do posicionamento internacional, o mundo emergente 
ganhou forte expressão (índia, China, países da Europa Central e 
Oriental, Rússia, Brasil, Mercosul).

Houve uma revolução nos fluxos de comércio e de investi-
mento internacional. A relação tripolar Estados Unidos – Europa 
(liderada pela Alemanha) – Japão, como centralidade económica 
do mundo, foi completamente ultrapassada pelo boom no seu rela-
cionamento entre o mundo emergente, particularmente a China, 
gerando novos polos de desenvolvimento.

Um fator muito interessante é a formação do novo espaço cen-
tral na Europa. Durante muito tempo, e corretamente, visualizámos 
a Europa como um espaço definido pela França, pela Alemanha, 
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pelo Reino Unido e depois pelas zonas mais desenvolvidas de 
outras economias (Norte de Itália, áustria, Flandres). Era uma área 
que vinha de Londres a Milão, onde muitos viram a forma de uma 
“banana”. Mas, entretanto, formou-se uma nova realidade a que 
é preciso prestar atenção. Formou-se um espaço central que tem 
outra configuração e que vai da Flandres ao mar Negro. A Alema-
nha unificou-se, cresceu, e a grande mudança nas grandes econo-
mias mundiais é a Alemanha. Durante muito tempo, a Alemanha, 
como o Japão, era uma base exportadora de si própria. Os Esta-
dos Unidos têm duas economias do mesmo tamanho, uma interna 
e outra externa. Os Estados Unidos produzem fora dos Estados 
Unidos um terço das exportações mundiais. Exportam a partir de 
outros países para o mundo. A Alemanha e o Japão sempre expor-
taram para o mundo a partir da sua base territorial, relativamente 
mais curta na Alemanha do que no Japão.

Neste período mais recente de viragem para o século xxi, em 
que Portugal encontrou as dificuldades já referidas, a Alemanha 
tornou-se maior (reunificação) e alargou ainda mais a sua base de 
produção para exportação, reconstruindo a sua “competitividade 
custo” com atividades localizadas em economias de baixos salários, 
mas com níveis de educação relativamente elevados. Os investi-
mentos alemães na República Checa, na Polónia ou na  Eslováquia, 
nomeadamente, são importantíssimos. A Alemanha conseguiu 
encontrar uma base produtiva altamente eficiente de reduzidos 
custos e é o grande utilizador das capacidades de intermediação da 
Flandres, tendo-se ligado drasticamente ao mar Negro. Em grande 
parte, isso deve-se, quase naturalmente, porque a especialização 
da Alemanha não é a mais alta tecnologia, mas é daquilo que é 
mais procurado, que é fazer cidades, fazer mobilidade, ter eficiên-
cia energética; ou seja, a Alemanha, por enquanto, tem uma espe-
cialização industrial muito adaptada ao estilo de crescimento do 
mundo emergente.

Procurando um balanço global destes 30 anos de evolução 
encontramos uma trajetória de progresso com resultados indes-
mentíveis, com muitos desequilíbrios e com bastantes elementos 
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de insustentabilidade. Os grandes problemas da economia portu-
guesa são revelados por indicadores como o PIB per capita, a pro-
dutividade por trabalhador e por hora trabalhada. Em Portugal 
trabalha-se mais, os recursos humanos são utilizados mais intensi-
vamente, mas a eficiência é comparativamente, no espaço europeu, 
muito baixa.

Ao nível do PIB per capita, vemos que a posição de Portugal na 
EU se deteriorou. Ocupando a posição 14 na UE-15, a economia 
portuguesa já foi ultrapassada por bastantes economias que entra-
ram na UE em 2004. Este desempenho modesto justifica-se, para 
além da crise e do ajustamento, por um crescimento limitado da 
produtividade, induzido muito mais pelo capital físico, do que pela 
digitalização e pela organização, enquanto o progresso tecnológico 
surge como um contribuinte negativo, muito em função da rigidez 
da especialização de atividades (escasso dinamismo de mudança nas 
nossas atividades determinantes). Fazemos muito bem uma coisa, 
mas essa coisa é para durar dez ou 15 anos. Não posso chegar aos 
68 anos a fazer aquilo que fazia bem aos 16. Tenho de ter apren-
dido, experimentado e tido sucesso em outras coisas.
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O crescimento económico não é principalmente o que a eco-
nomia cresce num ano. O crescimento económico é, sobretudo, 
o ritmo sustentado e cumulativo a que está a aumentar a capaci-
dade de gerar riqueza de uma economia no médio-longo prazo. 
O indicador-chave é o do crescimento do produto potencial e os 
números revelam que, se ele cai para o conjunto das economias 
europeias, cai muito mais na economia portuguesa (a tal ideia de 
um Portugal em dificuldade numa Europa atrapalhada).

Ao nível da balança externa corrente os problemas foram, no 
entanto, como vimos, corrigidos.

Ao nível do emprego e do desemprego, vale a pena deixar 
uma nota sobre o alcance da recuperação em curso.  Corrigimos 
a elevadíssima taxa de desemprego a que chegámos com o ajusta-
mento, tendo atualmente uma taxa de desemprego alinhada com 
a que se verificava antes dos primeiros sinais de crise, mas não 
recriámos uma parte importante dos empregos que foram per-
didos. Temos, por isso, uma taxa de desemprego que melhorou 
drasticamente, mas temos uma redução significativa da população 
ativa, isto é, uma base de emprego de onde desapareceram cerca 
de 400 mil pessoas.

Concluído este balanço, queria terminar com alguns aspetos 
abordados em trabalhos mais recentes que creio serem úteis na 
reconfiguração de objetivos, prioridades e estratégias.

A primeira questão remete para o estado da convergência eco-
nómica na União Europeia. Existe convergência na Europa ao 
nível dos países, isto é, as economias nacionais convergiram.

Quando, no entanto, tomamos as regiões (NUTS II ou NUTS 
III) já não encontramos convergência, mas antes divergência. 
O  modelo de convergência, nomeadamente dos países do alar-
gamento, foi feito à custa de um progresso notável da região 
mais desenvolvida desse país. Isto quer dizer, por exemplo, que 
a  República Checa convergiu efetivamente como país, mas com 
base em Praga e não com base nas restantes regiões. A UE exprime 
uma visível convergência à escala dos países, mas não à escala das 
regiões. A UE tem, deste modo, um problema de convergência e 
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de coesão perfeitamente definido e que, em minha opinião, ajuda a 
compreender algumas das presentes dificuldades no avanço da sua 
construção.

Os indicadores que apresento mostram os modelos de conver-
gência e divergência em ação. Encontramos um único caso de 
melhoria relativa do nível de vida nacional com reforço da coe-
são interna – a Alemanha. Melhorou a posição na Europa – o 
rendimento relativo na Europa é melhor do que era entre 2000 
e 2014 – e a coesão entre as diferentes regiões tornou-se mais 
efetiva. Depois, temos aquilo que é melhoria do nível de vida, 
mas sem coesão interna, com divergência interna, e lá estão a 
Irlanda,  Bulgária,  Eslováquia, Roménia, Polónia, República Checa, 
 Hungria,  Croácia e  Eslovénia. Portanto, todo o espaço do alarga-
mento tem um modelo que converge, melhora a posição média 
em relação à Europa, mas à custa do agravamento das desigualda-
des internas. A seguir temos as economias onde existe divergência 
nacional, recuo no nível relativo de vida, e perda de coesão interna, 
agravamento das disparidades regionais. Finalmente encontramos 
um grupo com Portugal, áustria, Finlândia, França e Holanda, 
onde se verifica mais coesão interna, mas com divergência econó-
mica à escala nacional.

Partimos muitas vezes de um princípio errado em que coe-
são e convergência são a mesma coisa (ou, pelo menos, realidades 
necessariamente complementares). Como vos mostrei, podemos, 
no entanto, ter coesão sem convergência. Numa turma de alunos, 
tenho um aluno fantástico com 18, outro com 16 e depois um 
aluno com 12, outro com 10 e mais alguns com notas negativas. 
Não posso ter a interpretação que o meu problema é o de 18 e 
o de 16, porque se aumentar a coesão trazendo o 18 e o 16 para 
o 11 e o 12, não ganhei nada, fiquei pior. Portanto, a coesão sem 
convergência não faz sentido. Chamo-lhe uma “coesão espúria”.

Nós pertencemos ao grupo dos países que se tornaram mais coe-
sos, mas piores do que estavam do ponto de vista do seu posicio-
namento europeu. Estamos a perder posições. Temos, basicamente, 
os países do Sul da Europa com um desempenho particularmente 
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negativo. Não percebemos o que se está a passar particularmente 
num desses países, que é o que tem o pior desempenho na Europa, 
a Itália.

A Itália perdeu 27 pontos de nível de vida relativo na Europa. 
Não podemos olhar para a Itália como se fosse o país que conhe-
cíamos há 30 anos. À exceção dos diplomatas, são poucos os por-
tugueses que sabem dizer o nome do atual primeiro-ministro de 
Itália (ou do anterior). Há 10, 15 ou 20 anos toda a gente sabia 
quem era. A explicação para isto é que há uma espécie de cata-
clismo económico silencioso na Itália. Enquanto a Itália perdeu 27, 
a França também perdeu alguma coisa. São os países mais desen-
volvidos da Europa do Sul. A França é, de todos os países da UE, 
o que único que regrediu nos indicadores de internacionalização.

Para compreender esta nova diversidade europeia calculei os 
indicadores para quatro grupos específicos. Duas “charneiras” 
menos desenvolvidas, a charneira sul e a charneira oriental, e dois 
grupos de economias mais desenvolvidas, as grandes economias 
e as economias de pequena e média dimensão. Chamo a atenção 
para um indicador que mostra onde é que Portugal se distingue. 
Portugal tem uma posição muito mais favorável quando compara-
mos o consumo per capita com o produto per capita. Uma coisa é o 
PIB per capita – o que nós produzimos e o valor que criamos por 
pessoa – e outra é o que consumimos por pessoa. Como temos 
uma taxa de poupança muito baixa e um nível de endividamento 
muito alto, somos um caso extremo. Estamos claramente acima 
dos nossos colegas da charneira sul, claramente acima dos mais 
desenvolvidos, e contrastando claramente com a charneira oriental, 
que tem taxas de poupança mais elevadas e níveis de investimento 
relativo muito mais elevados.

A segunda questão remete para a noção de coesão territorial e 
para a ideia abstrata de desigualdades por assimetria. Diz-se mui-
tas vezes que o problema de Portugal é Lisboa. Nesse sentido, 
apoucando Lisboa melhoraria Portugal. Não estou a exagerar e 
é relativamente popular (claro que não se diz desta forma, é mais 
corrente acentuar as clivagens entre litoral e interior). O conceito 
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de “interior” é dos mais imprecisos. Não conheço nenhuma parte 
do mundo em que se use a expressão “interior” para designar um 
território a 200 quilómetros de um oceano. Além disso, temos 
cerca de 28% das nossas relações comerciais com a Espanha, por-
tanto, o litoral do principal relacionamento económico externo 
de Portugal é a raia com a Espanha. E se esse fosse um problema 
geográfico, então a região menos desenvolvida da península Ibérica 
seria Madrid, que é a mais interior.

Claro que temos um problema gravíssimo de povoamento que 
nos recusamos a tratar com política pública. Temos políticas públicas 
pensadas e geridas sem território, portanto, sem condições de suces-
sos diferenciados. Mas recusamos fazer políticas públicas de povoa-
mento. Fazemos políticas públicas de ordenamento, fazemos políticas 
públicas de tudo menos de povoamento, de fixação de populações e 
de garantias de que há serviços para as empresas poderem contratar. 
Não é uma taxa de IRC que leva uma empresa para onde ela não 
pode criar riqueza. Hoje, para criar riqueza, uma empresa tem de 
poder contratar serviços e pessoas altamente qualificados. Os incen-
tivos fiscais são úteis para consolidar iniciativas e favorecer os territó-
rios mais vulneráveis, mas, apenas, quando em movimento.

Será Lisboa um problema para a convergência e coesão em 
 Portugal? Olhando para os indicadores que vos apresento para todas 
as regiões capitais europeias verificamos, nomeadamente quando 
comparados a diferença de nível de vida em relação à respetiva média 
nacional, que Lisboa se encontra numa posição das mais modestas 
quando comparada à maioria das regiões  capitais mais desenvolvi-
das europeias. É uma das menos “arrogantes” regiões capitais. Lisboa 
não é nem demasiado grande nem demasiado desenvolvida. Os seus 
limites são, ao contrário, o de ser insuficientemente internacionali-
zada, insuficientemente importante para o mundo, insuficientemente 
importante para quem usa o português como língua e insuficien-
temente importante para quem já foi a maior cidade da península 
Ibérica, quando em segundo lugar a maior cidade tinha metade da 
população (o que motivou  Carlos V a declarar “fosse a minha capital 
Lisboa e eu seria dono do mundo”).
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Avancei a ideia de “coesão espúria” para tratar uma coesão sem 
convergência. Portugal está muito mais coeso, mas chegamos ao 
ponto em que a coesão se faz, nalguns casos, pelo denominador 
e não pelo numerador. O nível de vida é calculado, como sabe-
mos, dividindo o PIB (numerador) pela população (denominador). 
Poderei convergir quando a população se afunda? Perdendo popu-
lação, o PIB pode não crescer, ou crescer muito pouco, mas o PIB 
per capita cresce e crescerá tanto mais quanto for significativa a 
perda de população. Concordarão que não podemos falar de con-
vergência, mas, antes, de definhamento ou declínio.

Quando procuramos saber a que é que se devem os problemas 
de convergência em Portugal, encontramos três fatores principais, 
todos eles com contributos semelhantes, isto é, cerca de um terço. 
Do mau desempenho em termos de convergência, um terço é por-
que nos comparamos com a média europeia. Em vez de comparar 
o Alentejo com Lisboa ou comparar o Algarve com Lisboa, deve-
mos começar a comparar o Alentejo com os “Alentejos” que há na 
Europa, o Algarve com os “Algarves” que há na Europa, a Madeira 
com as “Madeiras” que há na Europa, os Açores com os “Açores” 
que há na Europa, os Nortes e os Centros com os “Nortes” e os 
“Centros” que há na Europa. E não é assim tão difícil, porque 
foi o que fiz. Posso ver em que medida as regiões portuguesas 
estão a melhorar ou a piorar em relação àquelas que são parecidas 
com elas. Não se pode pedir aos Açores que sejam Lisboa. Não se 
pode pedir a Lisboa que seja uma região como a Campânia. Não 
se pode pedir ao Norte que seja o Piemonte. Esta análise mostra 
que, ao contrário do que diz muitas vezes, as regiões autónomas, 
o  Alentejo e o Algarve comparam bem com os seus “clubes de 
convergência” europeus. Os principais problemas de convergência 
estão, ao contrário do que se pensa, no Centro e Norte e, sobre-
tudo, em Lisboa, que comparam mal e pior com as regiões seme-
lhantes que integram os respetivos “clubes de convergência”.

As regiões com que Portugal se compara, do ponto de vista 
das suas características próprias, regrediram no contexto europeu. 
Um terço da nossa perda de posição deve-se, portanto, ao facto 
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de fazermos parte de regiões europeias portadoras de situações e 
características que menos vantajosas no contexto de evolução da 
Europa. Outro terço é pela simples razão de convergência nominal 
acima da convergência real. Os preços ajustaram em Portugal mais 
depressa do que os rendimentos, isto é, existe um desequilíbrio 
entre convergência nominal e convergência real que tem condu-
zido que a correção das paridades de poder de compra na deter-
minação do nível de vida relativo seja cada vez menos significativa, 
pressionando em baixa esse indicador. O terceiro tem que ver com 
o fator de eficiência e produção de riqueza no desenvolvimento 
das atividades económicas, seja por insuficiente dinamismo da pro-
dutividade, seja por limitações da especialização económica.

A terceira questão remete para o muito elevado nível de endi-
vidamento que continuamos a ter. Embora tenha feito correções 
com o ajustamento recente, Portugal continua com uma posição 
muito vulnerável do ponto de vista de endividamento. Na posição 
de investimento internacional (ativos e passivos), ou seja, na relação 
que temos com o mundo, temos uma posição negativa que atinge 
grosso modo o equivalente a um PIB de desequilíbrio. O que temos 
a menos sobre o mundo, comparado com o que o mundo tem 
sobre nós, dá um PIB português. O mundo tem mais sobre nós um 
PIB português, cerca de 200 mil milhões de euros. Esta é a dimen-
são deste colossal desequilíbrio. Podemos viver, não vamos colapsar, 
mas temos de ter noção desta realidade.

Há, obviamente, uma crise de investimento muito significativa. 
Chegamos ao fim destes 30 anos, mais uma vez, com uma melhoria 
significativa do nível de vida da população e com aspetos positi-
vos. Não pode haver dúvidas de que a entrada de Portugal na UE 
foi, mais do que positiva, essencial para a situação como as pessoas 
vivem, para o futuro do nosso país e para a sua margem de esco-
lha, mas alimentámos desequilíbrios muito grandes e temos de ter 
noção deles sob pena de estragarmos todas as vantagens da adesão. 
A crise de investimento é absolutamente evidente. Na viragem do 
século, Portugal liderava o investimento à escala europeia e agora 
deu um enorme trambolhão. Parte do equilíbrio orçamental em 
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curso é, obviamente, feita com esta quebra drástica do investimento 
público. No esforço de investimento per capita saltámos de 8.º para 
27.º, no conjunto das economias da União Europeia.

A nota final que gostava de deixar é que vos trago ideias pouco 
consensuais e pouco populares.

Para desenvolver o país precisamos, não de apoucar a região mais 
desenvolvida do país, mas de potenciar a região mais desenvolvida 
do país. Portugal beneficiaria muito com uma Lisboa muito mais 
internacional, muito mais qualificada, muito mais rica, não à custa do 
país, mas exatamente como fator de desenvolvimento do país. Claro 
que isto só faz sentido com um quadro inteiramente novo de coo-
peração e colaboração entre regiões e territórios gerando suficientes 
“corredores” ou “rotas” de atração de pessoas e atividades para garan-
tir coesão induzida pela convergência e pela competitividade.

Precisamos de não perder muito tempo com a “economia de 
quantidades”. Temos de nos dedicar drasticamente à “economia do 
valor”. A economia das quantidades serve para pouco e não ajuda 
ao desenvolvimento sustentável. O que interessa é o valor que 
criamos. Quando não sabemos medir o valor gerado, muitos indi-
cadores que utilizamos são completamente ambíguos. A competi-
tividade de custo é um mero fator e uma mera condição necessária, 
mas não suficiente do progresso e do desenvolvimento económico. 
A competitividade não-custo é o terreno decisivo onde se pode 
ganhar a reinvenção e redinamização do crescimento económico.

Não podemos sacrificar a competitividade à coesão social, tal 
como não podemos sacrificar a convergência europeia à coesão 
territorial. Se quero ser mais justo e gerar um desenvolvimento 
económico inclusivo tenho, obrigatoriamente, que ser muito 
mais eficiente, individual e, sobretudo, coletiva, organizacional e 
institucionalmente.

A política, em democracia, não tem de ser próxima dos cidadãos, 
no sentido formal. Em democracia, a política tem de ser próxima 
das necessidades e dos objetivos dos cidadãos, o que é diferente. 
A proximidade, que devia ser procurada e defendida, é uma proxi-
midade de eficácia. A política é próxima quando pensa nos pobres, 
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quando pensa nos que precisam de suporte do Estado, naqueles 
que estão em dificuldade, naqueles que precisam de infraestruturas 
públicas para poderem crescer e que são boas empresas, quando 
desenvolve estrategicamente os territórios e os recursos endógenos 
relevantes, quando ajuda a projetar no mundo as forças do país e 
da sua população. A democracia, nos tempos que correm e com 
todas as ameaças, não tem de primar pela estética. Se reduzirmos 
a democracia a uma vantagem estética, damos cabo da democra-
cia. A democracia tem de ser o melhor sistema nos resultados que 
entrega aos cidadãos. Não é uma questão de estética ou de forma, 
é uma questão de substância.

Desse ponto de vista, o problema é que a Europa tem uma 
agenda de presente, enquanto grande parte do mundo emergente 
tem uma agenda de futuro. A Europa não poupa e não investe 
o suficiente e entrou em estado estacionário. Portugal dentro da 
Europa tem uma agenda ainda mais de curto prazo. A democracia 
reduzida à forma, sem conteúdo, ajuda a essa agenda de presente. 
Precisamos de levar muito seriamente isto, até porque o mundo 
nos trouxe uma redistribuição colossal de rendimentos que não 
é dos pobres para os ricos, é das classes médias para um número 
limitado de ricos, mas é (para simplificar) do capitalismo de inova-
ção, investimento e promoção da produtividade no futuro para um 
capitalismo de base patrimonial.

A transmissão sucessiva de ativos não gera riqueza, o que gera 
riqueza é a valorização dos ativos, nomeadamente os que caracteri-
zam a economia do conhecimento, como as patentes. Uma patente 
que não é utilizada não tem valor. A patente só tem valor quando 
permite responder a problemas humanos e sociais e fazer melhor 
do que estava a ser feito. Eu posso vender o mesmo património 
dezenas de vezes por valores crescentes não gerando qualquer valor.

Este ciclo de conferências é muito importante para podermos 
fazer um balanço justo, objetivo, sem dúvidas, que acentua duas 
coisas. Pelo meu lado, procurei evidenciar quer um conjunto 
de resultados muito significativos que mudaram, para melhor, a 
face da sociedade e da economia portuguesa; quer um conjunto 
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de  desequilíbrios e insuficiências estruturais muito gritantes. 
 Questiono hoje, diretamente, aquilo que é a capacidade de hon-
rarmos os benefícios da integração europeia e os projetarmos no 
desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade para um 
futuro a médio e longo prazo que valha a pena, sem nos libertar-
mos de um conjunto pesado de ideias e propostas velhas, sem fun-
damento e distantes das reais exigências da compatibilização efetiva 
entre eficiência, liberdade e justiça.
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Uma perspetiva portuguesa 
para a União Europeia

José Manuel Durão Barroso*

O tema que me foi proposto e que se integra neste ciclo de 
conferências é uma perspetiva portuguesa na presidência da União 
Europeia (UE). E aqui começa a primeira questão: pode haver uma 
perspetiva portuguesa? Uma visão especificamente nacional não 
será incompatível, e de alguma forma contraditória, com o sen-
tido de um interesse geral e comum europeu? Não haverá uma 
contradição entre o critério supranacional e o interesse nacional? 
Não estará de alguma forma a prejudicar-se a independência a que 
a Comissão Europeia e o seu presidente estão obrigados? Penso 
que não. 

O interesse comum europeu não deve ser considerado como 
algo abstrato, mas como uma síntese – muitas vezes difícil de rea-
lizar ou até de entender – entre perspetivas nacionais diferentes. 
Não há um “puro” interesse europeu. Existem interesses nacionais 
que, de alguma forma, se agregam naquilo que o Tratado define 
como interesse comum. Há um interesse coletivo, essencialmente 
resultante de uma permanente negociação. E é isto que a UE é do 
ponto de vista político e diplomático: uma entidade em contínua 

* Presidente da Comissão Europeia, entre 2004 a 2014.
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negociação: de Estados, de Estados e de instituições, entre estas 
instituições e dentro das próprias instituições. A regra é a negocia-
ção permanente. Por exemplo, a Comissão é também um lugar de 
negociação, a qual cabe aos comissários designados por cada um 
dos Estados. 

Este espírito de negociação e este carácter de interesse europeu 
como síntese tem também a ver com aquilo a que se tem cha-
mado (e bem) uma cultura de compromisso. Esta cultura procura 
e suscita consensos, sendo que estes, mais do que reflexos de uma 
unanimidade (mais virtual do que real), traduzem na maior parte 
dos casos acordos parcelares ou fragmentados, que só são possíveis 
pela extensão política de alguns, pelo facto de haver uma relevância 
diferenciada e uma influência diversa dos diferentes Estados-mem-
bros, e também por um grau de intensidade diferente na urgência 
ou relevância da posição de cada um deles. 

Participei em muitas reuniões de consensos, não apenas como 
presidente da Comissão, mas como primeiro-ministro, sendo 
membro do Conselho Europeu, e também enquanto ministro dos 
Negócios Estrangeiros, porque em 1992, quando assumi essa pasta, 
os ministros dos Negócios Estrangeiros faziam parte do Conselho. 
Assim, tive a oportunidade e o privilégio de poder participar em 
reuniões à volta da mesma mesa que personalidades como  Helmut 
Kohl, François Mitterrand, Jacques Delors, Felipe González e o 
nosso primeiro-ministro Cavaco Silva, entre tantos outros. Esta 
minha experiência europeia já vem, aliás, dos anos 80, quando, 
como secretário de Estado, muitas vezes representei o governo 
português, incluindo nas reuniões de Gymnich, que são reuniões 
informais dos ministros dos Negócios Estrangeiros. Por isso é que 
trago um testemunho que não se refere apenas aos últimos anos, 
mas que vem de algumas décadas a esta parte. 

Tive, pois, esse privilégio de assistir e de participar nesses con-
sensos e muitas vezes me perguntava como é possível que países 
– na altura 12, mas ultimamente 28 – com interesses tão diferen-
ciados e culturas tão diversas consigam chegar a consenso na maior 
parte dos casos? De um ponto de vista mediático, a concentração é 
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nos casos em que não há consenso, ou as etapas que temos antes de 
chegar ao consenso. Mas na verdade a maioria das reuniões produz 
acordos, ainda que muitas vezes sejam mínimos. 

Isto acontece porque nem todos os Estados têm o mesmo grau 
de interesse. Há Estados que têm também maior influência e, por 
vezes, há também aquilo a que se chama o consenso por defeito; 
isto é, na realidade não há uma unanimidade, mesmo quando ela é 
exigida normativamente pelos tratados. Por exemplo, em matéria 
de política externa, onde é necessária a unanimidade, aqueles que 
não estão com a maioria aceitam a opinião da maioria. É disto 
exemplo o caso das sanções contra a Rússia no seguimento da 
invasão da Ucrânia e da anexação da Crimeia. Participei, já como 
presidente da Comissão, no Conselho Europeu que tomou essa 
decisão. A esmagadora maioria dos países liderada pelo Reino 
Unido, pela Alemanha e pela França queria as sanções. Havia países 
que eram, pelo menos, céticos em relação às sanções. Recordo-
-me, por exemplo, que o primeiro-ministro da Hungria, Orbán, 
disse claramente que não concordava com as sanções, mas que não 
seria ele que iria impedir o consenso. Pelo menos, quatro ou cinco 
primeiros-ministros estavam nesta linha de orientação. É isto que 
explica que tantas vezes se chegasse a soluções com pontos de par-
tida tão diferenciados.

É, por isso, possível falar de uma perspetiva nacional na dimensão 
europeia. Embora estejamos vinculados às regras do tratado e a 
uma cultura europeia, não é menos verdade que, quer queiramos 
quer não, mesmo na Comissão nos veem sempre com a bandeira 
dos nossos respetivos países. E, de certa forma, trazemos essa carga, 
que pode ser um trunfo. 

Queria referir alguns aspetos sobre o modo como Portugal foi 
consolidando um certo tipo de posicionamento no âmbito das 
Comunidades Europeias; o perfil de Portugal no âmbito da cons-
trução europeia. Antes de chegar propriamente ao meu testemu-
nho, queria fazer uma recapitulação, não só desde a nossa adesão 
em 1 de janeiro de 1986, mas ainda antes daquilo que podíamos 
chamar “a pré-história da nossa adesão”. 
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Porque é que Portugal decidiu pedir a adesão às Comunidades 
Europeias? Esse facto esteve ligado à transição de um regime para 
uma democracia, a Revolução de 1974, e à vontade que o país teve 
de fazer parte de um clube mais avançado em termos económi-
cos, sociais e culturais. Curiosamente, isto foi alvo de um consenso 
nacional, mas não, mais uma vez, de um consenso total. Foi esta a 
posição dos dois partidos centrais do sistema – o Partido Socialista 
(PS) e o PPD/PSD – acompanhados pelo CDS, que mais tarde 
vinha a hesitar e a sair deste consenso e depois a voltar a entrar, mas 
com uma oposição muito clara do Partido Comunista Português 
(PCP) e das forças de extrema-esquerda. Tal como escrevi, nomea-
damente na minha tese de mestrado, Portugal aderiu à UE também 
para definir um modelo económico e social próprio do ponto de 
vista interno, para permitir definir o arco da governação, aqueles 
que poderiam integrar esse consenso e aqueles que não poderiam 
fazê-lo. 

Assim se definiu esse arco de governação, assim se construiu uma 
“gramática de aceitabilidade” através de elementos, também eles, 
de política externa. A decisão de aderir à Comunidade Europeia 
foi, por isso, eminentemente política. Portugal, diferentemente de 
Espanha, já fazia parte da integração europeia através da EFTA 
(Associação Europeia de Comércio Livre). Já tinha essa experiência 
económica mas, quando decide aderir à Comunidade Europeia, 
fá-lo também de um ponto de vista claramente político, nomeada-
mente para marcar a transição em relação ao regime anterior. 

É evidente que este impulso, ou esta intuição, não foram 
exclusivos de Portugal. Os outros países da Europa do Sul, que 
conheceram a transição democrática mais ou menos ao mesmo 
tempo que Portugal (Grécia e Espanha), também fizeram a mesma 
opção. É interessante que, mais tarde, os regimes de algum modo 
controlados pela União Soviética – a Europa Central e do Leste, 
incluindo os países bálticos – e os balcânicos, pediram a adesão 
à Comunidade Europeia. E pediram mesmo a adesão à NATO 
(Organização do Tratado do Atlântico Norte). Isto era, à partida, 
um dado adquirido. Iam ter uma transição democrática, podiam 
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assumir a sua independência, como foi o caso dos três países bálti-
cos, que eram parte integrante da União Soviética (Estónia,  Letónia 
e Lituânia), e podiam dizer: “Vamos colaborar com a Europa, mas 
não vamos fazer parte dessa organização supranacional que é a 
Comunidade ou a UE”. Todos eles, sem exceção, ou aderiram ou 
estão em processo de negociação ou de pré-negociação. Para já 
não falar do caso da Turquia, que é diferente, e que pediu a adesão 
ainda antes de alguns destes países existirem como Estados inde-
pendentes. Em termos de poder de atração da UE isto representa 
aquilo que às vezes se considera como algo derivado de um soft 
power, aquilo que também resulta ou pode vir a traduzir-se numa 
capacidade transformativa da UE no âmbito do próprio continente 
europeu.

Sublinho, por isso, o caráter eminentemente político da adesão 
de Portugal à UE, e em geral do alargamento da UE, que algumas 
pessoas, como o Papa João Paulo II, preferem chamar reunificação 
da Europa. Ele próprio, o cidadão polaco Karol Wojtyla, disse que 
depois do alargamento, que incluiu a Polónia, a Europa poderia 
agora respirar com os seus dois pulmões. 

Estamos, portanto, numa situação que não é apenas de dados 
transacionais, de interesse de países que aderiram a um grupo que 
lhe pode dar algumas vantagens, mas algo mais profundo. Penso 
que é algo que tem a ver com história, com geopolítica e que, nal-
guns casos, tem mesmo a ver com elementos existenciais. Se for-
mos aos países bálticos percebemos porque é que tiveram aquela 
urgência em aderir à União Económica e Monetária (UEM), ao 
euro. Queriam marcar claramente uma rutura irreversível com o 
passado soviético. 

Este é um elemento essencial da “identificação europeia em 
Portugal”. Viu-se, por exemplo, na campanha do partido que viria 
a ganhar as primeiras eleições legislativas, o PS, que foi essencial-
mente centrada no mote “A Europa Connosco”. A ideia de que 
estamos a voltar a casa viu-se, aliás, na retórica da adesão. Casa essa 
na qual (este ponto é muito importante) residiam muitos portu-
gueses fora do seu próprio país. Desde os anos 50 e 60 havia já uma 
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fortíssima emigração portuguesa para países que lhes asseguravam 
melhores condições de vida, nomeadamente França e Alemanha, 
mas também Suíça, que, não sendo da UE, está integrada e bem no 
centro da economia europeia. 

Assim, Portugal definiu-se como pró-europeu desde o iní-
cio da transição democrática. Tratou-se de uma posição político -
-diplomática muito inteligentemente prosseguida. Foi a procura de 
sintetizar a urgência do momento com o passado. É praticamente 
consensual entre os diferentes governos, desde a fase constitucional 
até hoje, que Portugal se definiu como pró-europeu, atlanticista 
e a favor da lusofonia, querendo guardar uma especificidade no 
relacionamento com os seus antigos territórios ou e colónias. Essa 
tem sido uma constante na política externa portuguesa. Curio-
samente, mesmo quando temos em Portugal um governo mino-
ritário apoiado no Parlamento por duas forças que se definiram, 
pelo menos até há pouco tempo, como acerrimamente anti-UE 
(o PCP e o Bloco de Esquerda, este menos mas, de qualquer forma, 
extremamente crítico da construção europeia), a verdade é que 
 Portugal continua a definir-se do ponto de vista político e diplo-
mático como europeísta, não se afastando de um consenso que 
ultrapassou muitos partidos, diferentes governos e diversas orienta-
ções políticas e ideológicas. 

Num plano mais concreto, além desta linha geral, quais são os 
elementos que definem a atitude ou o perfil português no âmbito 
da Europa? Aqui já entramos numa matéria mais controversa. 

Uma preocupação importante para Portugal tem sido de estar na 
primeira linha da construção europeia. Testemunhei muitas destas 
situações e participei em algumas, como quando foi a decisão de 
aderirmos à UEM, na altura do governo de Cavaco Silva. Foi uma 
decisão eminentemente política, porque o governo entendeu que, 
se Portugal não estivesse nessa primeira linha, para além de even-
tuais consequências económicas, teria um certo déficit político na 
sua atuação. Desde que é membro, Portugal esteve praticamente 
sempre no primeiro momento das etapas para o reforço de inte-
gração europeia: com a UEM; com a adesão a Schengen (alguns 
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países decidiram não integrar Schengen); com a adesão a vários 
tratados que completam a UE, mesmo tratados intergovernamen-
tais, como o chamado Tratado Orçamental; com a adesão ao nosso 
instrumento chamado PESCO (Permanent Strtuctured Cooperation) 
no âmbito da PESC (Política Externa e de Segurança Comum).

Neste último caso, houve algum atraso que não foi ainda com-
pletamente explicado. A demora de Portugal na adesão a esta 
cooperação estrutural permanente, no âmbito da defesa, deve-se 
sobretudo a razões político-partidárias. Se falarmos com o governo 
e com a oposição ouvimos versões diferentes. De qualquer maneira, 
hoje Portugal também faz parte desse grupo de países (atualmente 
25) que resolveram ir mais além no âmbito da PESC. Estar na pri-
meira linha foi, portanto, uma preocupação. Podemos estar geogra-
ficamente na periferia, mas politicamente estamos no centro. Esta 
tem sido uma linha constante de posicionamento português no 
âmbito da comunidade europeia. 

Gosto muito de comparar as posições dos países às posições das 
pessoas, acho que há uma evidente analogia entre aquilo que  se 
passa na sociedade (nas nossas relações humanas) e aquilo que 
se passa na sociedade internacional. Os países têm um tempera-
mento e formas estruturais de se relacionarem com o exterior e 
 Portugal também tem essa personalidade própria. Outro elemento 
do perfil ou do temperamento de Portugal é ter uma vocação para 
o compromisso. 

Poderá dizer-se que Portugal não é um país de grande dimensão, 
embora também não seja tão pequeno como muitos, com com-
plexo de inferioridade, afirmam. No âmbito europeu, Portugal está 
acima da média em termos de dimensão. A verdade é que Portugal 
tem uma vocação inata para o compromisso, procurando equili-
brar posições extremas. Como costumo dizer aos meus alunos na 
Universidade Católica, quando falamos em termos comparativos 
de política externa, se formos a ver o posicionamento português 
nas grandes questões internacionais, normalmente o nosso país 
não está numa posição extrema. Está topologicamente no centro, 
ou no centro talvez com uma orientação mais ocidental. Mas se 
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 pensarmos no relacionamento com os Estados Unidos da América 
do Norte, a posição no conflito do Médio Oriente, a posição em 
relação à Rússia e nas questões de relacionamento estratégico com 
a China, Portugal não está praticamente nunca em posições de 
extremos, procurando naturalmente (e isto através dos diferentes 
governos) ir para um centro mais equilibrado. 

Talvez por isso haja também a vontade de Portugal “não ir a 
todas”. Portugal parece-me muitas vezes tímido na sua afirmação 
internacional, o que se compreende pelo facto de ser um país que 
se considera e se vê mais pequeno que outros que têm uma dimen-
são demográfica ou económica mais importante, porque tem um 
passado de transição mais recente para a democracia e porque a 
própria adesão à UE foi diferida em relação aos fundadores. Por 
vezes, Portugal mostra uma hesitação e uma certa timidez que tem 
vindo a perder. Tem vindo a conquistar uma maior capacidade de 
afirmação, mas a timidez ainda persiste nalgumas questões. Vejo 
isso, por vezes, no posicionamento aos vários níveis. Não me refiro 
apenas aos chefes de Estado, de governo ou aos ministros e primei-
ros-ministros, mas aos vários níveis de afirmação portuguesa. 

Mas esta timidez ou prudência portuguesas têm um contraponto 
muito curioso. Quando há uma questão que em Portugal se pensa 
ser de princípio, ou quando achamos que está em causa um ver-
dadeiro interesse nacional, Portugal, a diplomacia portuguesa e os 
governos portugueses conseguem ser obstinados ou mesmo obses-
sivos. Foi o caso de Timor-Leste, em que todas as pessoas realistas 
nos diziam: “Abandonem essa ideia! Timor-Leste nunca será inde-
pendente! Timor-Leste, o que é isso? Onde fica?”. Não havia a 
menor hipótese. Mas, de forma obsessiva, ou pelo menos obstinada 
e determinada, Portugal prosseguiu com essa luta. E Timor-Leste 
tornou-se o primeiro país independente no século xxi, tendo 
 Portugal podido honrar de alguma forma a relação especial que 
tinha com aquele povo que esteve no âmbito do império portu-
guês durante tanto tempo. 

Em algumas destas ocasiões, Portugal defende com um carácter 
muito militante as suas posições, não apenas a questão de Timor-
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-Leste, mas outras de interesse nacional. Era eu ministro dos Negó-
cios Estrangeiros aquando da questão dos têxteis quando foi o 
Acordo Multifibras. Na negociação de todo esse processo, ouvia 
os espanhóis dizerem: “Los portugueses se han cabreado!”. O que 
é curioso, porque os espanhóis normalmente veem os portugue-
ses como sendo menos intensos ou afirmativos nas negociações. 
A Espanha é tipicamente mais afirmativa. Talvez isso corresponda 
ao temperamento espanhol… Mas quando quer mesmo, é muito 
difícil Portugal desistir. Esse é um elemento curioso que seria inte-
ressante enquadrar numa reflexão mais profunda. 

Outro aspeto ou traço curioso do posicionamento português 
no âmbito europeu tem sido a vontade de não integrar um grupo 
fixo ou permanente de Estados-membros. Podíamos pensar que 
temos mais vantagens em aparecer sistematicamente no grupo do 
Sul ou no grupo da coesão, mas Portugal faz parte de vários destes 
grupos. Por exemplo, faz parte do grupo da coesão. Mercê da inte-
gração europeia, Portugal tem uma convergência muito melhor e 
uma relação muitíssimo mais intensa com Espanha, mas nem por 
isso podemos dizer que está encerrado numa cumplicidade ibérica 
ou que está num sistema permanente de alianças com um país ou 
um dado grupo de países, mesmo com o parceiro da nossa mais 
velha aliança, a britânica. A verdade é que continua a cultivar-se 
essa ideia. Por exemplo, se tivemos em consideração o perfil do 
nosso voto e das nossas decisões nas questões europeias, Portugal 
está muito mais próximo dos países do core (o centro de integração) 
do que do posicionamento britânico. Este é, por isso, também um 
elemento saudável do nosso posicionamento. 

Uma das razões pelas quais a Europa tem conseguido, apesar de 
todas as dificuldades, tomar decisões é porque não se deixou encer-
rar em grupos fechados. Considero prejudicial para a Europa se 
tivermos grupos organizados dentro da própria Europa. Os países 
têm de ter a liberdade e a autonomia de votar em função daquilo 
que consideram o seu interesse nacional e a sua visão de interesse 
europeu, e não num sistema permanente ou fechado de alianças 
ou sub-alianças. 
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Sem querer esgotá-los, outro elemento da nossa posição é, por 
razões óbvias, a coesão económica e social. Portugal é um país 
menos avançado do ponto de vista económico e por isso procurou 
sempre valorizar a coesão económica e social. Resulta daí também 
o ativismo nas questões que têm a ver com a política redistribu-
tiva, ou até em elementos mais concretos, como nas redes trans  
-europeias. Sendo um país geograficamente fora do grande centro, 
é natural que Portugal atue nesse campo. 

Menciono ainda outros pontos importantes em termos das rela-
ções externas da UE que Portugal tem mantido como posição. 
Portugal teve sempre uma posição a favor do alargamento. Isto é 
curioso, porque podíamos pensar do ponto de vista meramente 
nacional que o alargamento à Europa Central e do Leste desloca-
ria o centro da atividade da UE para outra região. Mesmo assim, 
Portugal manteve-se fiel aos seus compromissos no alargamento. 
Seria difícil ir a contramão, porque ele próprio tinha sido tão bem 
recebido em 1986. 

Outro elemento importante é a cumplicidade com áfrica. Por-
tugal é um país do partido africano na UE. Esta é uma das áreas em 
que Portugal é olhado com alguma consideração. Sabemos, com 
certeza, muito mais de áfrica do que da geopolítica do ártico: há 
no âmbito europeu aquilo a que tenho chamado a divisão de tra-
balho, uma especialização dos países. Ou seja, nem todos os países 
têm o mesmo nível de envolvimento e de interesse por diferen-
tes questões e Portugal desenvolveu também no âmbito da UE 
uma certa vocação diplomática que já vinha de trás, mas dando-
-lhe agora novas formas. E, claro, também em relação aos países 
de língua portuguesa e nomeadamente em relação ao maior país de 
 língua portuguesa, o Brasil, que foi, e é, talvez o maior investimento 
histórico de Portugal.

Tivemos, por exemplo, um papel essencial no estabelecimento 
de uma parceria estratégica entre a UE e o Brasil, a qual não existia. 
Foi uma das minhas perguntas iniciais quando cheguei a Bruxelas: 
“Por que razão temos várias parcerias estratégicas e não temos com 
o Brasil?”. A resposta que me foi dada pelos serviços  competentes 
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foi que isso poderia criar suscetibilidades noutros países latino -
-americanos, nomeadamente na Argentina e no México. Respondi 
que isso não era razão. Isso é desconhecer completamente a reali-
dade da América Latina. Só o estado de São Paulo é muito maior 
que a Argentina em termos económicos. Por que razão é que agora 
não íamos dar ao Brasil um estatuto que reconhecíamos a países e 
economias que eram menos importantes que o Brasil? Foi com a 
presença portuguesa que se começou com as cimeiras UE-Brasil. 
Poderia dar vários outros exemplos.

Gostava também de partilhar algumas das questões em relação 
à minha experiência como Presidente da Comissão, não porque 
esteja demasiado centrado em mim próprio, mas porque acho que 
é útil partilhar essa experiência. E agora, que já lá vai passando 
algum tempo, talvez já possa ser mais explícito nalguns aspetos. 

Fui o primeiro Presidente da Comissão Europeia que não veio 
do centro da UE ou de um dos maiores países. E até hoje não 
houve mais nenhum. Desde que foi criada a UE até hoje, todos 
os presidentes da Comissão foram dos países fundadores, com a 
exceção de Roy Jenkins, que era britânico, um dos maiores países. 
De resto, eram todos dos países fundadores, nomeadamente França, 
Itália, Alemanha, Luxemburgo e Bélgica. Foram todos deste “cen-
tro” europeu. Fui o primeiro Presidente da CE que veio da peri-
feria da Europa. O que é que levou à minha nomeação? É curioso 
ver porquê.

Sem entrar em detalhe, tinha havido indicação para Presidente da 
Comissão do primeiro-ministro belga, que tinha sido apresentada 
ao Conselho Europeu. Como primeiro-ministro participei nessa 
mesma reunião do Conselho Europeu. Foi o presidente francês 
Jacques Chirac que, falando em nome da França e da Alemanha, 
avançou com a proposta para Presidente da Comissão do primeiro-
-ministro belga, Guy Verhofstadt. Mas formou-se, em certa medida 
espontaneamente, uma frente de oposição a esta nomeação que se 
viria a traduzir num apoio à minha candidatura, que eu não tinha 
solicitado, nem realmente tinha antecipado. Isto teve a ver com 
vários fatores. Teve a ver com o facto de o PPE, o partido com o 

As Décadas da Europa.indd   421 13/05/19   17:30



AS DÉCADAS DA EUROPA

422

maior resultado nas eleições, achar que o Presidente da Comissão 
tinha de ser um dos seus. Esta posição era muito afirmada pelo 
então presidente do Grupo Parlamentar do PPE no Parlamento 
Europeu, Hans-Gert Pöttering, alemão da CDU. A CDU não 
estava no poder na Alemanha. O chanceler era Gerhard Schroeder. 
Mas Merkel, na altura líder da oposição, foi das pessoas que mais 
insistiram comigo para que eu aceitasse o cargo de Presidente da 
CE. Posteriormente, houve também uma aliança curiosa entre o 
PPE e o primeiro-ministro britânico Tony Blair. Nas suas memó-
rias, Tony Blair refere a minha nomeação como uma das “suas” 
grandes vitórias políticas na UE. E também os países mais peque-
nos, nomeadamente os países da Europa Central e do Leste, me 
apoiaram com entusiasmo.

No Conselho Europeu, por coincidência nesse dia, eu estava sen-
tado entre o primeiro-ministro da Hungria e o primeiro -ministro 
da Polónia, ambos socialistas. Não eram do PPE, mas ambos me 
disseram: “Tu tens de ser o próximo Presidente da CE”. Eles não 
queriam que aparecesse a designação de Presidente da Comissão 
como vindo do “diretório franco-alemão”. Esta é que é a realidade, 
já para não falar de outros países. 

Naquela eleição, houve qualquer coisa que já traduzia a Europa 
alargada. Não era apenas a Core Europe, dos dois maiores países 
do continente europeu, a França e Alemanha, mais os países do 
Benelux. É mais do que isso. Não gosto da expressão “velha e nova 
Europa”, mas a verdade é que ali se notou que a Europa alargada 
já tinha uma opção de escolha maior do que a Europa dos anos 60 
ou 70. 

O facto de ser português foi também muito importante, porque 
topologicamente Portugal ocupa uma posição central. Portugal é, 
ao mesmo tempo, um país a favor da integração europeia, que tem 
estado nos principais passos para a integração, mas é um país atlân-
tico ou atlanticista. É um país que gosta de fazer pontes e que se 
sente bem a fazê-lo. Por isso, a minha candidatura – que não fui 
eu que apresentei, já que foi uma surpresa para mim – resultou 
como relativamente natural dadas as condições políticas da época. 
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O ponto central é que esta candidatura permitiu depois afirmar a 
tal característica portuguesa na presença na UE.

Durante o período de 10 anos em que exerci a presidência da 
UE, procurei ser leal a um objetivo comum. Da missão como guar-
dião dos tratados tem de se fazer ponto de honra e dar o exemplo 
de observância desse interesse geral europeu, mas não vi isso como 
um contraditório de uma afirmação de uma vocação portuguesa. 
Durante a minha presidência, a UE atravessou talvez as crises mais 
importantes desde a sua formação: a crise financeira e da dívida 
soberana; o chumbo da Constituição Europeia (o Tratado Consti-
tucional) em dois referendos em dois países fundadores (a França e 
a Holanda); a invasão da Ucrânia pela Rússia, que sucedeu às crises 
energéticas, com corte de energia de grande parte dos nossos países 
da Europa Central e de Leste; o início da crise dos refugiados e da 
imigração ilegal. Todas estas crises atravessaram os meus dois man-
datos. Nesses períodos, extremamente difíceis, foi possível levarmos 
a cabo aquilo que corresponde a uma vocação portuguesa, que é o 
exercício de compromisso entre solidariedade e responsabilidade. 

Durante a crise económica que nos levou a situações limite, 
como foi o caso grego, eu próprio e a Comissão tudo fizemos para 
evitar que a Grécia saísse do euro. Era dado como absolutamente 
adquirido que a Grécia sairia do euro. Recordo o ceticismo com 
que o presidente Obama ou outros participantes no G20 me olha-
vam e aos meus colegas europeus quando dizíamos que provavel-
mente a Grécia não sairia. 

Para mim, era óbvio que, se a Grécia caísse, Portugal seria a pró-
xima peça da União Económica e Monetária a cair. Havia, por isso, 
uma vontade de manter todos em conjunto. Esta vontade – agora já 
podemos ser claros e dizê-lo muito mais explicitamente – não era a 
mesma em todos os governos nem entre todos aqueles que viveram 
a epopeia do euro. Muitos achavam exatamente o contrário, que 
se devia fazer da Grécia um caso exemplar, que devia sair, porque 
era melhor pagar à Grécia para sair do que pagar-lhe para ficar. 
A escolha não foi essa e não foi essa a posição da UE e penso que 
a nossa escolha foi boa. Embora não ignore os terríveis custos no 
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ajustamento estrutural feito do ponto de vista económico, finan-
ceiro, político, social e até da ferida emocional que os programas 
de austeridade geraram, a verdade é que, se não fosse a Comissão, 
a alternativa seria muitíssimo mais difícil e muito mais exigente.

Estou convencido que faz alguma diferença ter à frente da 
Comissão um português ou, por exemplo, um holandês. Não é exa-
tamente a mesma coisa, porque, independentemente do posiciona-
mento ideológico, há vocações nacionais diferentes. Isso  verifica-se 
na história da integração europeia. A nossa posição foi a de um 
compromisso extremamente difícil entre os países que davam a 
ajuda – os países que podiam financiar (países credores), como uma 
Alemanha – e os países que precisavam dessa ajuda, nomeadamente 
a Grécia, a Irlanda, Portugal, a Espanha ou o Chipre.

Outro dos elementos de vocação da nossa presidência é a relação 
com os Estados Unidos da América. É uma relação já antiga que, 
nomeadamente em momentos muito difíceis, levou a opções com 
custos políticos muito elevados. 

Outro elemento é a relação com os países de língua portuguesa. 
Foi durante a minha passagem pelos Negócios Estrangeiros que 
criámos o PIR PALOP (Programa Indicativo Regional PALOP), 
que ainda hoje existe. O programa resultou de uma diligência que 
fiz junto do comissário para o Desenvolvimento, infelizmente já 
desaparecido, o espanhol Manuel Marín. Ele reconheceu que os 
países de língua portuguesa em áfrica, embora não fossem regio-
nalmente contíguos, podiam ter os mesmos privilégios na integra-
ção regional. Foi uma inovação total. 

Foi também o caso da Cimeira de Lisboa que viria a aprovar o 
Tratado que ficou justamente conhecido por Tratado de Lisboa. 
Não vou recordar a história daquilo que ficou conhecido na lin-
guagem jornalística como o “porreiro, pá”, que traduziu afinal o 
reconhecimento do governo português pelo trabalho feito pela 
Comissão a favor do Tratado de Lisboa. Acho que tem algum signi-
ficado político que hoje em dia os Tratados da UE tenham o nome 
da capital do nosso país. Foi um trabalho de grande dificuldade que 
também levámos a cabo. 
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Podia referir também o caso da China. Já conhecia a China desde 
a negociação de Macau, porque foi no período-chave de 1992 a 
1995, em que era ministro dos Negócios Estrangeiros, que avançá-
mos para um acordo que viria a materializar-se em 1999. A nego-
ciação-chave foi naquele período. A título de exemplo, posso referir 
que, quando assumi a presidência da CE, o primeiro -ministro chinês, 
Wen Jiabao, fez questão de vir cumprimentar-me para um encontro 
pessoal, usando daquele modo protocolar e formal que os chineses 
gostam de ter. Quando os chineses dizem “encontro pessoal” há que 
contar com, pelo menos, cinco ou seis pessoas; aquilo a que chamo 
um tête-à-tête chinês. Mas ele veio à minha suíte no hotel só para me 
dizer: “Reconhecemos o Senhor Presidente da Comissão como um 
amigo da China”. São pequenas coisas, mas que contam no relacio-
namento internacional, ou seja, a capacidade de ter diálogo com os 
Estados Unidos ou a China.

E, finalmente, a questão de Timor-Leste. Para esta questão foi 
essencial a UE, porque foi com Portugal, membro da UE – par-
ticipei nessas reuniões como ministro dos Negócios Estrangei-
ros –, que Portugal praticamente vetou o relacionamento da UE 
com a ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), em que 
a  Indonésia era o maior país. Foi isto que deu origem à expres-
são “pedra no sapato”, usada pelo então ministro dos Negócios 
 Estrangeiros indonésio, Ali Alatas. Pode parecer uma coisa pequena, 
mas experimentem viver muito tempo com uma pedra no sapato! 
Foi o caso. Nós praticamente suspendemos grande parte da coope-
ração da UE com a Indonésia e com os países da ASEAN. Com 
certeza que este foi um dos maiores incentivos que a Indonésia 
teve para aceitar o referendo que viria a dar a independência a 
Timor-Leste. 

Há ainda uma questão que muitas vezes me preocupa e que é a 
ideia que temos em Portugal (e não só) de vermos a UE em ter-
mos transacionais. Quanto é que ganhamos? O que é que veio para 
cá? É verdade que ganhámos muito do ponto de vista económico, 
mas (atenção!), com os países, tal como com as pessoas, a melhor 
maneira de se afirmar não é com aquilo que se recebe mas com 

As Décadas da Europa.indd   425 13/05/19   17:30



AS DÉCADAS DA EUROPA

426

aquilo que se dá. Um país conta mais por aquilo que dá do que 
por aquilo que recebe. Por isso, é um erro quando, ao falarmos de 
 Portugal ou de qualquer outro país na UE, vemos apenas aquilo 
que se recebe. Deve falar-se também daquilo que se dá, como a 
liderança.

A liderança é um serviço. E num país com uma história como 
a de Portugal, com a nossa vocação ao longo de séculos, o mais 
remunerador para nós na UE não é este ou aquele milhão de 
euros para construir, às vezes com resultados diferenciados, esta 
ou aquela infraestrutura. O que conta é a capacidade que Por-
tugal tem em se afirmar, defendendo valores, porque a UE não 
é apenas uma união de interesses, mas é também uma comuni-
dade de valores. Isto permite a Portugal maior leverage do nosso 
interesse nacional, que não tínhamos se não estivéssemos na UE. 
É essa a razão destas posições da CE, do Conselho Europeu, de 
diferentes níveis de decisão europeia, também com os nossos fun-
cionários europeus e com a diplomacia portuguesa, que merece 
o nosso respeito.

Passei oito anos nos Negócios Estrangeiros, onde aprendi imenso. 
Não houve muitos políticos que tenham passado lá tanto tempo. 
O facto de já ter uma experiência diplomática foi essencial para 
poder exercer o cargo de Presidente da CE. 

A nossa diplomacia, a nossa sociedade e os nossos governos 
puderam afirmar Portugal melhor graças ao facto de fazermos 
parte da UE. Gostava, por isso, que não víssemos a UE como uma 
potência externa, que não é. Nós somos a UE. Este é um problema 
mais vasto que não vamos resolver aqui, mas, para mim, o ownership 
é a questão essencial para o futuro da UE. Se os países europeus 
continuam a ver a UE como uma potência externa, em que é 
responsabilizada por tudo o que vai mal, porque ocupa a posição 
ideal para ser o bode expiatório, dá-se a europeização do fracasso 
e a nacionalização do sucesso. Neste sentido, quando as coisas 
vão bem, os governos atribuem-se o próprio mérito e, quando as 
coisas vão mal, atribuem a culpa a Bruxelas. Se continuamos assim, 
vamos parar num mau lugar.
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Os Estados Unidos da América e a China são atualmente, sem 
dúvida, as duas potências mais relevantes no mundo, embora a 
Rússia não queira aceitar a condenação ao seu declínio. A verdade 
é que os países europeus, mesmo os de maior dimensão (com 80 
milhões), não estão simplesmente na mesma linha de influência 
que está uma China com 1,4 mil milhões de pessoas. É necessário 
a escala da União Europeia, não para diluir os nossos países ou as 
nossas forças nacionais, mas para permitir a sua afirmação externa. 
E é aqui que Portugal pode ter, de forma realista, um campo de 
afirmação consistente com os seus interesses no futuro, mas tam-
bém com os valores que sempre soube defender no seu passado.
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Portugal e três décadas de Política de 
Segurança e Defesa na União Europeia

Luís Valença Pinto*

Antecedentes

Na história das instituições europeias as temáticas da Segurança 
e  Defesa são relativamente jovens e, no concreto, fundamental-
mente coincidentes com as três décadas que têm vindo a ser trata-
das neste ciclo de conferências. 

Porque é que não estiveram presentes desde o início do processo 
europeu? 

Talvez por duas ordens principais de razões. Uma primeira, 
evidentemente ligada à natureza das correspondentes políticas. 
De  facto, e tal como a Política Externa, a Segurança e a Defesa 
inscrevem-se no core das soberanias e, ao tempo dos primeiros pas-
sos do processo europeu, nem os Estados europeus estavam polí-
tica e psicologicamente preparados para as tratar coletivamente 
(a  História e a memória muito viva da II Guerra Mundial contri-
buíam para esse sentimento), nem, e pelos mesmos motivos de sen-
sibilidade e melindre, estas áreas se mostravam possíveis de serem 

* General do Exército; chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de 
Portugal entre 2006 e 2011.
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objeto do método relativamente “indolor” de integração funcional 
que os Pais Fundadores promoveram. 

Uma evidência pode ser encontrada no que se passou com o 
processo que à época ocorreu para a constituição de uma Comu-
nidade Europeia de Defesa (CED). 

Na sequência de uma proposta norte-americana que visava o 
rearmamento da República Federal da Alemanha, a França lançou 
uma iniciativa visando a constituição dessa Comunidade Europeia 
de Defesa (CED), fazendo-a mesmo verter no Tratado de Paris 
de 1952. Porém e paradoxalmente, em 1954 e durante o pro-
cesso tendente à sua ratificação, acabou por se verificar a oposição 
do parlamento francês a essa intenção, inviabilizando portanto a 
sua materialização, precisamente pelo receio de perda de sobera-
nia. E manifestamente espelhando ainda alguma reserva quanto à 
retoma militar alemã. 

Repare-se contudo no paralelismo temporal entre este processo 
e a constituição das três pedras-base do arranque do processo euro-
peu: a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), em 
1952, a Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1957 e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica (EURATOM), igual-
mente em 1957. 

Ou seja, no mesmo momento histórico, o clima político, estraté-
gico e também psicológico existente na Europa permitiu a criação 
dessas três outras instâncias, mas não consentiu algo equivalente na 
área da Defesa. 

Tudo o que então se mostrou possível foi a criação da União 
da Europa Ocidental (UEO), após a revisão em 1954 do Tratado 
de Bruxelas, de 1948. Aliás com um normativo ambicioso. Por 
exemplo o seu artigo 5.º, traduzindo um compromisso de Defesa 
Coletiva, era mais exigente do que o homólogo do Tratado de 
Washington constitutivo da Aliança Atlântica. 

Não pode deixar de se notar a contradição entre estes diferentes 
passos. Talvez por isso mesmo a UEO, sediada em Londres e sem 
nenhum vínculo à CEE, foi remetida ao estatuto de “bela ador-
mecida”, tornada totalmente irrelevante e na prática  inexistente, 
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 condição de que só veio a recuperar em 1993, na esteira do  Tratado 
de Maastricht. 

A outra razão que afastou a Europa da organização de uma capa-
cidade de defesa própria foi a constituição da NATO em 1949. 
Sobretudo pelo que isso representava de compromisso e de cober-
tura norte-americana face às ameaças e aos riscos colocados pela 
União Soviética e pelo seu demonstrado apetite expansionista. 

De algum modo, a NATO e em particular os EUA dispensa-
ram os europeus de cuidarem de modo próprio da sua segurança 
e defesa, permitindo-lhes que se concentrassem nas tarefas de 
reconstrução pós-II Guerra Mundial e na recuperação e relança-
mento das suas economias e das suas políticas sociais. 

Por esta razão há quem jocosamente, embora com algum fundo 
de propriedade, diga que Estaline deve figurar na galeria dos Pais 
Fundadores da Europa, na justa medida em que a ameaça que ele 
personificava manteve os norte-americanos na Europa e assim via-
bilizou a canalização das energias e dos recursos europeus para os 
domínios do económico e do social, permitindo iniciar o processo 
de construção europeia. 

Durante muito tempo foi este o panorama especificamente euro-
peu no que toca à segurança e defesa. Apenas acrescentado pela exis-
tência do Independent European Programming Group (IEPG), uma 
pequena organização orientada para a cooperação em matéria de 
armamentos e que, apesar de apenas integrar Estados europeus, fun-
cionava nas instalações da NATO, o que não deixa de ser revelador. 

A isto ainda se podem adicionar algumas preocupações da então 
existente Cooperação Política Europeia, instância exterior às insti-
tuições criadas pelo Tratado de Roma, existente entre 1970 e 1993. 
Em particular, preocupações referidas ao comércio de armas e ao 
controlo da transferência de algumas tecnologias mais sensíveis, 
designadamente as relativas aos mísseis. 

Vale a pena mencionar que deste quadro de omissão ficou na 
cultura da burocracia de Bruxelas um sentimento muito errado de 
distância e até de um certo desdém pelas áreas da Política Externa, 
da Segurança e da Defesa. 
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No fundo, uma expressão de insegurança de quem, forte a lidar 
com dinheiros, pescas e manteiga, receava a inclusão de algo novo 
e diferente, porventura mais sofisticado, que pudesse esbater a sua 
suposta aura de poder. Isto persistiu durante décadas. Mas no fun-
damental está ultrapassado. 

Era assim ao tempo da adesão de Portugal. O que permite retirar 
a ilação de que Portugal foi e é parte responsável em todo o pro-
cesso de aprofundamento e organização da Política de Segurança 
e Defesa europeias, verdadeiramente iniciado em Maastricht em 
1992 e desde então progressivamente adensado. 

Foram o fim da Guerra Fria e as suas decorrências, definindo 
uma autêntica “aceleração da História”, que viabilizaram e sugeri-
ram como necessário o propósito de uma afirmação europeia mais 
autónoma que então começou. 

O Tratado de Maastricht

O momento fundador é realmente Maastricht. Mas tanto 
quanto aí se consagrou uma assumida evolução, não deixa de 
ser verdade que a forma que essa evolução assumiu revela a 
persistência de diferentes visões entre os Estados-membros. 
Uns defendendo o levantamento de capacidades e estruturas 
europeias, sem pôr em causa, pelo menos explicitamente, o 
papel e a primazia da NATO. Outros, precisamente em nome 
do papel e primazia  da NATO, manifestando desconfiança e 
reservas e procurando definições que assegurassem que os pas-
sos que a Europa desse neste domínio fossem consequente-
mente limitados. 

Portugal esteve no segundo grupo, muito alinhado com as posi-
ções dos Países Baixos e do Reino Unido. 

O receio da renacionalização das políticas de defesa dos Estados-
-membros da CEE representou um comum pano de fundo, avivado 
pelas dúvidas e reservas que à época se reconheciam na Europa 
quanto ao peso e atitude da Alemanha, entretanto reunificada. 
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Em Maastricht foi estabelecido, no contexto da criação da União 
Europeia organizada em três pilares, que o segundo desses pilares cor-
responderia a uma Política Externa e de Segurança Comum (PESC). 

Os Estados-membros acordaram no desenvolvimento entre si 
de uma cooperação de natureza intergovernamental, visando o 
objetivo geral de afirmar uma identidade da UE na cena inter-
nacional, através da execução de uma Política Externa e de Segu-
rança Comum, que incluía a definição a prazo de uma Política de 
Defesa Comum que, em momento próprio, poderia conduzir a 
uma Defesa Comum. 

Hoje é-nos difícil ter a exata perceção de como esta fórmula, 
vaga e cheia de condicionalismos, foi uma fórmula de rutura com 
um enorme alcance político e estratégico. 

O Tratado consagrou o respeito pela especificidade da política de 
Segurança e Defesa de determinados Estados-membros, disposição 
concebida a pensar especificamente na Irlanda, mas que permitiu 
também o posicionamento em opting out que a Dinamarca então 
adotou. Posteriormente este mesmo dispositivo deu acolhimento 
às neutralidades austríaca, finlandesa e sueca. 

Pese embora as várias alterações de normativo nos sucessivos trata-
dos, de Maastricht a Lisboa, passando por Amesterdão e Nice, todos 
estes particularismos nacionais se mantêm no presente. 

À UEO, reconhecida no Tratado como parte integrante do 
desenvolvimento da União Europeia e também compreendida 
como meio de fortalecer o pilar europeu da NATO, foi dada 
competência para, mediante solicitação do Conselho Europeu, 
preparar e executar ações no domínio da Defesa. 

Por essa razão a UEO foi revitalizada, como então se disse, e 
transferida para Bruxelas, onde começou a funcionar em janeiro de 
1993, encetando um processo de criação e estruturação de com-
petências, incluindo militares. Foi de facto este o primeiro passo 
material no sentido de uma Segurança e Defesa de matriz europeia. 

Maastricht representou um compromisso difícil entre visões 
mais europeias e visões mais transatlânticas, entre perspetivas supra-
nacionais e perspetivas intergovernamentais. 
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Sobretudo no que respeita à defesa, o que foi acordado representava 
para uns um limite mínimo e para outros um limite máximo. Mas 
foi um primeiro e decisivo passo, caracterizado por compromisso e 
prudência, mais do que por timidez. Daí a sua ambiguidade que hoje 
podemos mais claramente entender como razoável e construtiva.

A partir daqui iniciou-se um caminho, cujo primeiro marco ope-
racional foi a aprovação pela UEO, em 1992, das designadas Missões 
de Petersberg, com que pela primeira vez os europeus, reafirmando 
o princípio que a sua defesa coletiva continuava cometida à Aliança 
Atlântica, assumiram a possibilidade de empenhar forças militares sob 
a égide da UEO, para realizarem ações humanitárias, missões de eva-
cuação de nacionais, missões de peacekeeping e missões de gestão de 
crises, aí se incluindo peacemaking. 

Portugal acompanhou com normalidade este processo e teve 
uma participação séria e empenhada na revitalização da UEO e no 
seu funcionamento posterior. O facto de um português, o embai-
xador José Cutileiro, ter ocupado o cargo de Secretário Geral da 
UEO entre 1994 e 1999 é sinal dessa atitude. 

No posterior trajeto europeu há momentos particularmente 
marcantes para a evolução das políticas de Segurança e Defesa. São 
eles o Tratado de Amesterdão, o Acordo de Saint-Malo, o Tratado 
de Lisboa e o Protocolo para uma Cooperação Estruturada Perma-
nente nesses domínios. 

O Tratado de Amesterdão

A extraordinária dinâmica da primeira década do pós-Guerra 
Fria, que sem surpresa foi especialmente assinalável no tocante à 
Segurança e Defesa, introduziu mudanças tão significativas que a 
União Europeia se viu na necessidade e no interesse de rever o seu 
próprio Tratado. A relativa incipiência do estipulado em Maastricht 
mostrava-se insatisfatória e insuficiente e os europeus entendiam 
necessário corrigir esse estado de coisas. O caminho só podia ser o 
do adensamento e do aprofundamento. 
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Em outubro de 1999 um novo Tratado foi firmado pelos Estados - 
-membros da UE: o Tratado de Amesterdão. 

No tocante à Segurança e Defesa foram quatro os desenvolvi-
mentos principais. 

Em primeiro lugar a criação da figura do Alto Representante 
para a Política Externa e de Segurança. Depois, a criação do 
Conselho Político e de Segurança (COPS), ao nível de embai-
xador, porém posicionado abaixo do Comité dos Representantes 
 Permanentes, mas com uma tutela direta sobre a área. Ainda a cria-
ção de um Comité Militar da UE, associando os chefes de Estado -
-Maior-General de todos os países, em permanência representados 
em  Bruxelas por um oficial general. Finalmente, o levantamento 
de um Estado-Maior Militar. 

Estes novos instrumentos justificam algumas breves notas.
A nomeação do Alto Representante, logo alcunhado como o 

Senhor PESC, refletiu várias coisas, uma delas, mais simbólica do 
que substantiva, a resposta à velha pergunta de “em caso de crise 
qual é o número de telefone da Europa?”.

Após um breve interlúdio foi escolhido para a função Javier 
Solana, um experimentado político espanhol (e repare-se que não 
um alemão, um britânico ou um francês…), vindo de um mandato 
de quatro anos como Secretário-geral da NATO. 

A verdade é que o Alto Representante foi praticamente deixado 
sozinho. Desde logo porque, para lá do gabinete próprio, pratica-
mente não dispunha de estruturas que o apoiassem. Mas também, e 
isso foi muito marcante, porque não tinha nenhuma ligação formal 
à Comissão, isto é, à sede dos recursos financeiros da União. 

Aliás, desde Maastricht que a Comissão, ainda que sem compe-
tências próprias e definidas, tinha uma prerrogativa de iniciativa em 
relação à PESC e, ao que se sabe, sempre se manteve distante. 

Mesmo nessas condições Solana imprimiu considerável dina-
mismo e talvez se possa dizer que gerou a ilusão que existia uma 
PESC e o seu braço operacional, a Política Externa de Segurança 
e Defesa (PESD), como então se designava a atual PCSD, sem que 
realmente houvesse para tal satisfatória sustentação. 
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A constituição do COPS permitiu criar um órgão político -
-diplomático diretamente responsável pela PESC sem estar sub-
merso nas prementes questões económicas, financeiras e sociais 
que percorrem o quotidiano da UE. 

Pelo seu lado, o Comité Militar materializou o compromisso 
militar dos Estados-membros e facilitou que as questões da defesa 
aparecessem nas mesas de decisão política da União, adequada-
mente amadurecidas nas suas dimensões estratégica e operacional e 
também bastante consensualizadas. 

Mesmo sem uma tutela direta muito evidente e com claras limi-
tações de organização, o Estado-Maior Militar começou a funcio-
nar e fê-lo com considerável rigor e profissionalismo.

Continuava todavia a faltar uma estrutura abrangente e mul-
tifacetada que, mediante articulação e coordenação, permitisse o 
recurso coerente e convergente a todas as vertentes requeridas pela 
ação estratégica contemporânea. O que era tanto mais de lamentar 
quanto na realidade essas várias dimensões existiam e estavam dis-
poníveis no aparelho da União. 

Mas a partir daqui a UE começou a ser percebida como um ator 
de segurança. Certamente limitado no plano militar, mas fortíssimo 
e apto nos igualmente indispensáveis planos político, diplomático, 
económico, financeiro, social e cultural. 

E isto num tempo histórico em que claramente a segurança dei-
xava de ser percebida como algo exclusivamente ou essencialmente 
resultante da ação militar, mas antes como um valor de natureza 
multidimensional, cuja satisfação implica uma pluralidade de ver-
tentes de ação. 

Esta nova e diferente perceção da UE teve o maior significado, 
ainda que este entendimento não tenha tido de imediato acolhi-
mento universal, continuando a persistir, por ignorância, por pre-
conceito ou por cálculo político, a ideia de alguns de que a UE era 
inexistente, no mínimo irrelevante, nas questões da segurança. 

Mas em termos substantivos, Amesterdão definiu realmente um 
quadro político e institucional para o tratamento das questões de 
Segurança e Defesa no âmbito da União, abrindo dessa forma o 
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processo que consistiu na progressiva integração da UEO na estru-
tura da UE. 

Foi na esteira do Tratado de Amesterdão que foi aprovado em 1999 
o Headline Goal, projeto que visava a constituição de uma Força de 
Reação Rápida Europeia (que no seu máximo poderia associar um 
total de 60 000 efetivos) e que se desejava pronta em 2003. 

Não espantará ninguém que este projeto não se tenha mate-
rializado. Mas foi com ele que se abriu e instituiu um diálogo 
intra -europeu em matéria de identificação e levantamento de 
capacidades militares. Um processo que existe mas cujos sucessos 
têm sido incipientes, muito circunscritos às fases de investigação e 
de projeto, só em raras exceções atingindo as fases de desenvolvi-
mento e de produção. 

Portugal acompanhou com normalidade e empenhamento estes 
vários avanços, os vertidos no Tratado de Amesterdão e também o 
Headline Goal e as suas decorrências.

O Acordo de Saint-Malo

Todavia, foi um desenvolvimento formalmente externo à UE, o 
acordo franco-britânico de Saint-Malo, que determinou a consoli-
dação da PESC e da PESD. 

Ainda que apenas comprometendo as partes que o subscreveram, 
a França e o Reino Unido, e tendo portanto sido um aconteci-
mento à margem da União Europeia, o Acordo de Saint-Malo, 
de 1998, foi realmente muito importante, senão decisivo, para o 
arranque mais efetivo da PESC e da PESD da UE. 

Muito à luz do que foram as limitações e a ineficácia europeias 
constatadas nas crises da Albânia, da Bósnia e do Kosovo, britânicos 
e franceses, sempre tidos, juntamente com os alemães, como ele-
mentos de indispensável necessidade para organizar a PESC, acor-
daram em duas coisas fundamentais. 

Por um lado, que a UE deveria estar apta a assumir o seu papel 
no mundo, dando expressão às decisões integrantes do Tratado de 
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Amesterdão e, por outro, que a União deveria dispor para tal de 
meios militares efetivos e operacionais que lhe permitissem agir 
em situações de crise. 

Sem beliscar a relevância do papel da NATO e portanto sem 
criar dificuldades com os Estados Unidos, os dois Estados deram 
em Saint-Malo passos políticos de enorme significado e que, para 
cada um deles, foram passos de rutura e de viragem. 

Para o Reino Unido isso correspondeu à admissão, por ação 
ou omissão, que a UE deveria desenvolver uma capacidade militar 
própria, ao que sempre se tinham manifestado com oposição ou, 
no mínimo, com expressivas reservas. 

Para a França, e este passo é menos conhecido, isso traduziu-se, 
por exemplo, na admissão de que o seu arsenal nuclear, até aí virado 
exclusivamente para a proteção do Hexágono e orientado a “todos 
os azimutes”, passava a dar também cobertura ao território britânico. 

Exorcizando alguns fantasmas existentes de parte a parte, Saint-
-Malo definiu de facto, nos planos político, estratégico e psicológico, 
um momento novo, de arranque numa direção que se tem mantido 
e significativamente aprofundado, ainda que com um ritmo talvez 
lento e mesmo com tempos de amortecimento e paragem.

As primeiras missões e operações da UE a favor da paz e huma-
nitárias ocorreram no seguimento destas evoluções: FYROM, RD 
Congo e Bósnia-Herzegovina. 

A operação na FYROM justifica uma referência especial, por 
se ter tratado da primeira operação conduzida conjugadamente, e 
muito bem, pela NATO e pela UE, tendo a operação da UE sido 
comandada por um beneral português e beneficiado de um esta-
do-maior em larga medida assente em oficiais portugueses. 

A Estratégia Europeia de Segurança 

Em 2003, portanto já dotada com estes instrumentos e apostada no 
propósito de aprofundar a PESC e a PCSD, a UE aprovou e emitiu 
o seu primeiro documento público de estratégia, que designou 

As Décadas da Europa.indd   438 13/05/19   17:30



PORTUGAL E TRêS DÉCADAS DE POLíTICA DE SEGURANçA E DEFESA

439

como “Estratégia Europeia de Segurança”, sob o sugestivo lema 
“Providing Security in a Changing World”. Retocado em 2008, 
ainda com Solana, este documento foi profundamente inovador e 
pioneiro, antecipando-se na conceção, ainda que não nas práticas, ao 
seu equivalente na NATO. 

Neste texto estratégico três aspetos merecem particular destaque. 
Em primeiro lugar, a consagração do princípio do vínculo entre 
Segurança e Desenvolvimento (reconhecido na Carta das NU, mas 
nunca antes formulado em contexto especificamente europeu). 
Depois, o reconhecimento de novas ameaças (terrorismo, proli-
feração de armas de destruição massiça, crime organizado, ciber-
segurança e segurança energética). Em terceiro lugar, a abertura a 
novas políticas de cooperação e parceria estratégicas, designada-
mente com a NATO, com os Estados vizinhos (Europa do Leste, 
Ucrânia e Mediterrâneo), com a Rússia (qualificada como uma 
relação especial) e com a União Africana (definindo as bases de 
uma cooperação estruturada e permanente).

O Tratado de Nice

Foi também em 2003 que entrou em vigor o Tratado de Nice. 
Todavia, este Tratado, orientado para a reforma institucional que 
se identificava necessária face aos novos alargamentos, não trouxe 
nada de significativo em matéria de Segurança e Defesa. 

A Política Europeia de Vizinhança

Em 2004 a União institui a sua Política Europeia de Vizinhança, 
orientada para a cooperação com a Europa do Leste, Ucrânia e 
países da margem sul do Mediterrâneo, e tendo como propósito 
ajudar os seus esforços de desenvolvimento.

Não se pode falar de grande sucesso na aplicação inicial dessa 
política. Em particular no referente aos países norte-africanos. 
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A  surpresa europeia perante os movimentos políticos e sociais 
que aí ocorreram em 2010 e o resultado final dessas convulsões 
 atestam-no com eloquência. 

Mas deve reconhecer-se que, posteriormente, a Europa fez 
a este propósito uma reflexão séria e relançou esta política em 
bases mais efetivas e mais realistas, centrando-a na Ucrânia, nos 
países do  Cáucaso e nos países do entorno magrebino e, sobretudo, 
compreendendo-a como um importante instrumento de Política 
Externa e de Segurança. 

A crise dos imigrantes e refugiados representa um formidável 
teste e desafio para a eficácia desta política. É ainda cedo para que 
se tirem conclusões. 

O Tratado de Lisboa

Em termos fundamentais foi assim se chegou à atualidade. 
Em rigor, até ao Tratado de Lisboa, vigente desde 2009. 

No plano formal, Lisboa materializa avanços muito expressivos. 
Salientem-se oito aspetos. 

A introdução da Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD), 
sucedânea da PESD, mais vasta e tendo como propósito expresso a 
organização de uma defesa europeia comum. 

A confirmação da figura do Alto Representante para a Política 
Externa e de Segurança, mas conferindo-lhe o estatuto de vice-
-presidente da Comissão Europeia, visando assim proporcionar 
uma boa e fecunda relação com a Comissão. 

A criação de uma estrutura de apoio ao Alto Representante, o 
Serviço Europeu para a Ação Externa, compreendendo uma plura-
lidade de órgãos, designadamente uma representação da Comissão, 
a rede de Delegações Externas da UE, o Estado-Maior Militar, 
uma Direção Civil-Militar de Gestão de Crises, um Centro de 
Situação, uma Direção de Ação Policial, etc. 

Parecia estarem finalmente reunidas as condições para um fun-
cionamento mais abrangente, apoiado e estruturado. Mas  acabou 
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por não ser assim. Ou, pelo menos, não foi tanto quanto se 
esperava…

A NATO foi claramente reafirmada e considerada como o 
principal parceiro da UE, forjando-se um clima de fácil entendi-
mento no plano político (pese embora algumas dificuldades criadas 
designadamente por Chipre, Malta e Turquia) e igualmente um 
fácil entendimento e articulação nos planos militar e operacional. 
Só  alguns persistentes burocratas de uma e outra das duas orga-
nizações tentaram fazer manter a distância entre elas, o que se foi 
progressivamente esbatendo. 

Com o Tratado de Lisboa concluiu-se o processo de integração 
da UEO, no que se deve referir a constituição da Agência Europeia 
de Defesa, colocada na dependência direta do Conselho Europeu, 
visando a cooperação em matéria de identificação e desenvolvi-
mento de capacidades militares, matérias em que há que reconhe-
cer que as vontades nacionais se têm mostrado mais reticentes. 

Alargou-se o leque de intervenção operacional da União, expan-
dindo as Missões de Petersberg para também incluírem o desarma-
mento, as missões de assessoria e apoio, a prevenção de conflitos e 
as operações de estabilização em cenário de pós-conflito. 

E foram introduzidas duas cláusulas muito importantes. A de 
assistência mútua e a de solidariedade. Ambas no espírito do artigo 
5.º dos Tratados de Bruxelas e de Washington, mas claramente 
menos constringentes e sobretudo orientadas para situações ligadas 
ao terrorismo e às catástrofes e calamidades naturais. Neste âmbito 
deixou-se aberta a porta que permite continuar a acomodar as 
especificidades ligadas às neutralidades austríaca, finlandesa, irlan-
desa e sueca.

Reafirmaram-se as ideias de cooperação reforçada e de coopera-
ção estruturada permanente, sem contudo lhes fixar um conteúdo 
concreto, o que foi uma opção promotora de flexibilidade e indu-
tora de construções futuras. 

Reconheceu-se ao Parlamento Europeu o direito de pedir e 
receber informação. 

A Dinamarca reiterou a seu posicionamento de opting out. 
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Portugal, também pela sua condição de país presidente à data 
da sua assinatura, empenhou-se de modo assinalável na elaboração 
e aprovação do Tratado de Lisboa, cujas disposições no âmbito da 
PESC e da PCSD nos mereceram concordância.

Dotada deste dispositivo político e jurídico, tudo fazia supor que 
iria acontecer o aprofundamento da construção europeia nas áreas 
da Segurança e Defesa. 

Não foi isso que se verificou, o que talvez se deva reportar a duas 
razões principais. 

A primeira e muito forte, à crise económica e financeira de 
2008, no mundo e na Europa, acentuando ainda mais o declínio 
dos orçamentos de soberania, em particular os da Defesa. 

A segunda, o facto de em substituição de Solana ter assumido 
a função de Alto Representante a britânica Catherine Ashton 
que, durante os anos do seu mandato, no fundamental congelou a 
PCSD, originando a dúvida sobre a natureza das suas motivações 
para tal. Se convicção pessoal, se alguma outra agenda, com origem 
em Bruxelas ou em Londres… 

Ainda assim, e muito pelo impulso do Comité Militar, foram 
criados em 2007 os Battlegroups da UE, consistindo em cerca 
de dezena e meia de unidades terrestres com efetivos da ordem 
dos 1500 militares e dotadas de grande prontidão e mobilidade. 
Isto é, pensados para a projeção e emprego. Este modelo conti-
nua ativo, ainda que com bastante criticismo, sobretudo porque 
estes  Battlegroups, apesar de irem sendo levantados, nunca foram 
empregues operacionalmente, o que se deve fundamentalmente a 
razões políticas e de financiamento, o que é evidentemente contra-
ditório com a intenção de constituição destas forças. 

Portugal participou e continua a participar em vários destes 
Battlegroups e liderou um. Sempre de modo exemplar. 

Apesar de tudo foram sendo realizadas pela UE missões e ope-
rações a favor da paz e humanitárias. Desde 2003, num total de 35, 
estando 18 em curso. Dessas 35 ações 22 foram de natureza civil, 
12 militares e 1 civil-militar, na grande maioria focadas na Europa 
e em áfrica. 
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Portugal tem contribuído com reconhecida qualidade para este 
esforço comum. 

De um ponto de vista político, vale a pena assinalar a Operação 
Atalanta, de combate à pirataria no golfo de Adem e nas costas da 
Somália, não propriamente pela sua natureza ou pelo seu sucesso, 
mas porque, estando também presente na região uma missão da 
NATO, a Aliança Atlântica reconheceu à UE a prerrogativa de se 
constituir como entidade coordenadora de ambas as missões, o que 
representou um caso sem precedentes na história do relaciona-
mento das duas organizações. 

No que toca às ideias de aprofundamento tudo se manteve em 
águas paradas ou quase, até ao final de 2014, altura em que assumiu 
o cargo de Alta Representante a italiana Federica Mogherini. 

Introduzindo um dinamismo e um élan muito diferentes, 
Mogherini iniciou um processo que conduziu a curto prazo a dois 
documentos ambiciosos e muito importantes. 

O primeiro é a nova Estratégia Global da União Europeia para 
a Política Externa e de Segurança, datada de junho de 2016, e o 
segundo o Protocolo para o Desenvolvimento de uma Coopera-
ção Estruturada Permanente no âmbito da PCSD, subscrito em 
dezembro de 2017. 

Qualquer um destes textos justificaria uma detalhada explicação, 
o que não parece enquadrar-se nas finalidades desta reflexão. Mas 
um e outro justificam comentário. 

A Estratégia Global da União Europeia para  
a Política Externa e de Segurança

É facto que a nova estratégia, substituta da de 2003, nunca foi 
formalmente aprovada pelo Conselho, mas não é menos verdade 
que reuniu o consenso dos então 28 Estados-membros e que, com 
essa legitimidade, conduziu designadamente ao protocolo que, no 
tocante à PCSD, tem como objetivo a promoção de uma Coope-
ração Estruturada Permanente. 
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Aliás, interpretada à letra, esta Estratégia aparenta ter resolvido 
o velho e permanente dilema do conflito de interesses nacionais 
entre os Estados-membros. Só por ingenuidade é que se pode 
tomar isso como uma realidade... Mas sem dúvida que se deu mais 
um passo, faltando ver com que continuidade e sustentação. 

De registo é também a circunstância de, ao contrário do que se 
podia recear, os populismos predominantes em vários dos Estados - 
-membros não terem constituído obstáculo ou representado 
entrave à unanimidade em torno deste novo texto programático.

Em poucas palavras, pode dizer-se que a nova Estratégia pers-
petiva a União como um produtor de segurança, capaz de agir 
com autonomia estratégica em qualquer parte do Mundo, obser-
vando o normativo emanante da Carta das NU e os critérios da 
interdependência e do multilateralismo, dando particular atenção à 
Europa e ao seu near abroad, perfilhando práticas de cooperação e 
buscando soluções win-win. 

Ainda duas notas sobre a atual Estratégia Europeia de Segurança.
Uma, que a NATO é uma vez mais reconhecida como o par-

ceiro natural e privilegiado da UE, e que isso será favorecido por 
uma defesa europeia crescentemente mais credível. A outra, que 
a relação com a Rússia é um fundamental desafio de segurança 
a gerir sob o triplo critério de mútua dependência, de não reco-
nhecimento de nenhuma das graves violações praticadas por Mos-
covo e de interesse em retomar uma cooperação tão cedo quanto 
possível. 

O Protocolo para a Cooperação Estruturada  
Permanente para a Política Externa e de Segurança

Foi à luz do espírito desta Estratégia que 24 dos Estados-mem-
bros subscreveram o Protocolo para a Cooperação Estruturada Per-
manente. Foram exceção o Reino Unido, a Irlanda e a Dinamarca, 
este país persistente no seu posicionamento de opting out. Note-se 
que os ventos de pretenso nacionalismo populista que percorrem 

As Décadas da Europa.indd   444 13/05/19   17:30



PORTUGAL E TRêS DÉCADAS DE POLíTICA DE SEGURANçA E DEFESA

445

diversos países europeus uma vez mais não constituíram obstáculo 
ao protocolo, o mesmo se dizendo das subdivisões informais que 
se detetam na Europa, sugerindo clivagens entre países do Norte, 
países do Sul, países do Leste, países de Visegrado, etc. 

Talvez seja legítimo concluir que os princípios e intenções da 
nova Estratégia e do consequente Protocolo são sentidos pela 
generalidade dos Estados europeus como corretos, necessários e 
imperativos. A inquietação talvez resida na eventual diferença entre 
visão e prática concreta 

Falta muito para podermos avaliar o mérito objetivo desta ini-
ciativa, a que Portugal está dando adequada atenção. A principal 
expetativa vai para uma concertação que permita aos europeus 
tirarem melhor rendimento da Agência Europeia de Defesa, pro-
movendo uma cooperação muito mais efetiva no domínio dos 
armamentos e equipamentos militares. 

Essa desejável cooperação será decisiva para que os países euro-
peus, independentemente de aumentarem os seus investimentos 
em defesa, como precisam de fazer, passem a gastar muito melhor 
essas verbas, melhorando consequentemente o rendimento desses 
recursos financeiros. O que se mostra indispensável e até aqui não 
tem ocorrido, como é evidenciado pela grande repetição e até 
competição no desenvolvimento de equipamentos e sistemas de 
armas idênticos no espaço europeu. 

Esse passo é fundamental. Tanto no quadro europeu como no 
quadro transatlântico. 

Desafios do presente

É aqui que estamos. Com este quadro de atuação e, em termos 
de PESC e de PCSD, perante desafios muito sérios, nomeada-
mente e sem ser de modo algum exaustivo, os riscos de fragmenta-
ção, a Rússia, o Brexit e a atitude da Administração Trump. 

Qualquer um destes tópicos suscitaria detalhada elaboração, o 
que excederia o propósito desta análise. 
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Um caminho amplamente partilhado contribuirá muito 
provavelmente para evitar e desejavelmente superar o risco de 
divisões. 

A Rússia impõe que a visão que a Europa sobre ela afirme 
seja amplamente partilhada pelos europeus, desejavelmente por 
todos. 

O Brexit traz consigo uma forte dúvida sobre o desfecho do 
processo, origina também uma crise da credibilidade britânica, his-
toricamente tão marcante para Europa, e ainda o impacto resul-
tante para as capacidades europeias da potencial perda das muito 
relevantes capacidades britânicas na área da defesa e o grande obje-
tivo de evitar ou minimizar essa perda. 

Trump obriga a estar permanente alerta e preparado para enfren-
tar a volatilidade e a imprevisibilidade que trouxe para o mundo, a 
acompanhar com prudência e sentido de antecipação a turbulência 
que a atual Administração americana levou à Aliança Atlântica e a 
perceber que uma boa evolução das capacidades europeias em maté-
ria de Segurança e Defesa é simultaneamente decisiva para a NATO 
e para a Europa. 

Conclusões

No plano do enquadramento político, jurídico e institucional, 
a Política Comum de Segurança e Defesa da UE tem evoluído 
apreciavelmente. 

Razões de vontade política e limitações financeiras têm condi-
cionada a sua efetiva materialização. 

É hoje reconhecido que a UE é um importante produtor de 
segurança à escala do mundo, ainda que a sua dimensão militar 
continue a ser limitada e dependente. 

Exemplos desse contributo europeu são as muitas missões e ope-
rações de apoio à paz e humanitárias que, com sucesso e vantagem, 
a UE tem conduzido, com relevo para os espaços geopolíticos da 
Europa e de áfrica.
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Recentemente a UE deu passos muito significativos que, a terem 
plena concretização, determinarão uma evolução e uma consoli-
dação que antes parecia impossível ou pelo menos muito remota. 

Os Estados europeus sabem que, sem exceção, enfrentam enor-
mes limitações de escala, o que os impede de pretenderem tratar 
isoladamente dossiers fundamentais para a segurança do seu espaço 
geopolítico, como o terrorismo, os tráficos ilícitos de toda a espé-
cie, o ambiente, a proliferação de ADM ou as ciber-ameaças. 

E sabem também que poucas coisas induziriam maiores riscos 
para a Europa do que uma renacionalização das políticas de Segu-
rança e Defesa. Ao mesmo tempo que reconhecem que agindo em 
conjunto, no quadro da NATO e da UE, usufruíram de décadas de 
paz sem precedente na História europeia. 

Está ultrapassada a ideia que entre a NATO e a União Europeia 
a competição e a duplicação são intrínsecas e inelutáveis. 

O fortalecimento da dimensão de Segurança e Defesa da UE é 
decisivo para a preservação e revalorização do vínculo transatlântico. 

A realidade não mostra uma extraordinária e dinâmica congre-
gação das vontades políticas europeias, mas fatores como Trump, o 
Brexit e a crise dos migrantes e refugiados podem vir a catalisar 
essa comum vontade política europeia, sempre tão difícil de afir-
mar. Não pode todavia deixar de se observar que se trata de cata-
lisadores externos… 

Portugal tem sido um ator responsável e empenhado em todo 
este processo, além de um contribuinte importante para a ação 
internacional da UE.
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A crise do Ocidente e o futuro 
da integração europeia

Luís Amado*

Raramente recuso um convite para fóruns com estas caracterís-
ticas, porque, tendo uma longa carreira pública e de vida política e 
tendo desempenhado vários cargos no Estado, sinto a obrigação de, 
na medida do possível, participar em todos os debates que, como 
é o caso, se me afiguram importantes para o futuro da sociedade 
portuguesa. 

O trabalho de avaliação da nossa experiência de integração euro-
peia das últimas décadas é um exercício fundamental que Portugal 
tem de fazer neste momento, num mundo em convulsão. Há uma 
década, não esperávamos estar hoje numa situação de desordem do 
sistema internacional em que nos encontramos, com uma enorme 
repercussão na Europa. Como estamos inseridos no espaço geopo-
lítico do Atlântico é óbvio que a dinâmica de convulsão geopolí-
tica que se verifica neste espaço nos deve inquietar a todos.

Todos sentimos no dia-a-dia, independentemente das respon-
sabilidades que cada um tem nas suas organizações (e mesmo o 
próprio homem comum o sente), que o mundo está a mudar 

* Ministro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros dos xVII e xVIII 
Governos Constitucionais, entre 2006 e 2010.
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muito rapidamente e que as sociedades que não forem capazes 
de se adaptar a essas mudanças vão enfrentar problemas que sur-
preenderão as gerações futuras, as gerações dos nossos filhos. Temos, 
portanto, todos a grande responsabilidade de preparar o futuro e 
creio que este debate alimenta muito a vida social em Portugal 
hoje em dia. Há por um lado inúmeras tertúlias e grupos de refle-
xão e no âmbito académico é dada muita atenção a esta temática. 
Com esta nota introdutória, gostava de sublinhar a importância da 
opção que fizeram relativamente aos temas que têm no centro das 
vossas reflexões e dos vossos debates, porque o que se está a passar 
na Europa vai seguramente ter implicação muito grande no futuro 
e no destino do nosso país.

Neste sentido gostaria de partilhar convosco algumas reflexões 
que tenho vindo a desenvolver, designadamente no âmbito das 
minhas responsabilidades académicas. Não sou, como sabem, pro-
fessor de carreira e não gosto de parecer intruso num meio que não 
é o meu. Contudo, sou professor convidado no Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas e em Science Po e é no âmbito 
dessas responsabilidades académicas que tenho acompanhado nos 
últimos anos a evolução do sistema internacional, uma vez que 
estou praticamente arredado de funções políticas há sete ou oito 
anos. É no âmbito dessas reflexões, desse estudo e, sobretudo, da 
experiência acumulada por uma vida política intensa na área das 
Relações Internacionais e da Segurança que organizo o meu pen-
samento à volta dos temas que aqui proponho.

O declínio do Ocidente

Se o mundo em que vivemos foi dominado durante vários sécu-
los por aquilo a que convencionámos chamar Ocidente, estamos a 
assistir ao declínio do Ocidente sob a forma de uma crise que tem 
expressão em três domínios fundamentais: nas relações transatlânti-
cas, na crise de integração europeia e na própria crise da sociedade 
americana. 
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As relações transatlânticas conhecem um período crítico, tendo 
em conta algumas decisões que põem em causa a dinâmica de arti-
culação nas áreas financeira, económica e estratégica, configurando 
uma forte unidade geopolítica à volta de um grande mercado 
transatlântico. Essa estratégia, muito impulsionada do lado euro-
peu pela Alemanha, que a lançou justamente em 2007, propunha 
a convergência na ação estratégica entre os Estados Unidos e a 
União Europeia (UE) tendo por objetivo a estabilidade do sistema 
internacional e a continuidade da hegemonia ocidental sobre a 
agenda mundial. Essa estratégia foi interrompida bruscamente com 
a retirada dos EUA das negociações do Tratado que visava a criação 
de um grande mercado interno transatlântico. A eleição de Donald 
Trump viria agravar tensões e divergências que podem pôr em 
causa a própria existência do Ocidente enquanto unidade geopolí-
tica de partilha e defesa de interesses e valores comuns no contexto 
de um mundo em profunda transformação e de uma geopolítica 
global em reconfiguração. Nos últimos anos, essas divergências têm 
vindo a acentuar-se. 

É preocupante, por exemplo, tanto o que se passa na área comer-
cial como o que se passa com o tema das relações com o Irão. 
A utilização que os Estados Unidos estão a fazer do “privilégio 
exorbitante” do dólar para impor sanções a empresas europeias, 
usando pela primeira vez o mecanismo de trocas financeiras inter-
nacionais (SWIFT) para impor os seus interesses e a sua visão 
unilateral sobre o problema específico das relações com o Irão 
é inaceitável. O Acordo em causa foi negociado e assinado pelo 
Estado americano, envolveu toda a comunidade internacional, com 
a UE, mas também a China, a Rússia e a Alemanha a serem signa-
tários do mesmo.

Este será talvez um dos problemas mais críticos que teremos 
durante os próximos tempos, porque é provável que esse quadro 
de sanções às empresas europeias, ao qual a UE procura resistir 
com muita dificuldade, põe em risco a convergência estratégica 
ocidental numa das questões mais difíceis para a paz e estabili-
dade do sistema internacional – a questão da proliferação nuclear, 
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 significativamente, uma prioridade da agenda internacional de 
Obama. 

Esta tendência de divergência nas relações transatlânticas enfra-
quece, a prazo, a capacidade de o Ocidente preservar a sua unidade 
geopolítica que se traduz numa massa crítica de recursos econó-
micos, financeiros e demográficos capaz de fazer o contraponto à 
grande massa geopolítica euroasiática que se esboça num latente 
processo de aliança entre a Rússia e a China, acompanhado ao 
mesmo tempo por um projeto de enorme profundidade como é 
o da nova rota da seda, um projeto liderado pela China, com um 
envelope financeiro extraordinário e um poder de atração política 
evidente para os Estados da Europa Central, da ásia Central e de 
todo o corredor euroasiático.

Quando analisamos a crise do Ocidente, devemos por outro lado 
ter em consideração o que se passa nas sociedades alemã, fran-
cesa, nas sociedades europeias em geral e na sociedade americana. 
Importa não esquecer que a epifenomenologia política, os aciden-
tes que identificamos nas variações dos processos políticos, são o 
resultado de mudanças que vão ocorrendo em profundidade nas 
nossas sociedades pelas mudanças na economia, no sistema finan-
ceiro ou nas relações sociais.

O que se está a passar na sociedade americana e nas socieda-
des europeias dá-nos indicações muito impressionantes sobre a 
metamorfose dessas sociedades. Nós não estamos num processo de 
desenvolvimento mais ou menos linear, em que seria possível con-
trolar os comportamentos e a formação de expectativas a partir de 
tendências mais ou menos seguras. Estamos pelo contrário num 
tempo de descontinuidade e de rutura, com uma dinâmica muito 
mais volátil e turbulenta dos comportamentos sociais e dos seus 
impactos políticos. No caso das sociedades europeias em particular, 
não devemos ignorar o efeito de alguns processos em curso com 
repercussões muito grandes nos nossos sistemas políticos, geradores 
de mais instabilidade e insegurança do que as sociedades demo-
cráticas eventualmente toleram. Os casos da Alemanha, da França, 
ou mesmo das sociedades do Norte da Europa são exemplos 
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 surpreendentes do efeito desses processos em sistemas políticos que 
eram, até há pouco tempo, modelos de referência de estabilidade 
para todo o mundo.

Finalmente, importa sublinhar que o processo de declínio do 
 Ocidente é acompanhado por uma expressão impressionante de afir-
mação da China, afirmando naturalmente os seus valores e os seus 
princípios culturais e civilizacionais e que não aceitará mais conti-
nuar a viver num mundo sob tutela do Ocidente, como aconteceu 
nos últimos séculos. Mais do que o declínio inevitável, o maior risco 
é o de o Ocidente perder uma função essencial para a estabilidade do 
sistema internacional multipolar que se desenha, se a desarticulação 
entre os interesses e os valores da sociedade americana e das socie-
dades europeias se mantiver. E é essa nota que deixo bem presente 
naquilo a que podemos questionar sobre o futuro do Ocidente.

Um dos últimos chanceleres austríacos, Wolfgang Schüssel, 
esteve em Lisboa recentemente, tendo tido aliás a oportunidade de 
falar com ele pessoalmente. Na entrevista que deu ao Público o edi-
tor regista como título a seguinte ideia: “A Europa é o que resta do 
Ocidente”, referindo-se certamente à UE. Mas, quando olhamos 
para a Europa, perguntamos: “o que é que resta da Europa?”. Neste 
sentido o problema do Ocidente já não é apenas o seu declínio 
relativo, mas uma questão existencial, o que restará do Ocidente 
após a reconfiguração geopolítica que o mundo vive.

Para completar esta abordagem, há que ter presente o contexto 
geopolítico global, porque vivemos num mundo de interdepen-
dência e de interconectividades, em que é impossível dissociar as 
dinâmicas regionais do que se está a desenvolver à escala global. 
Este é o segundo ponto da minha abordagem.

A crise da globalização

Estamos a viver um processo perigoso e muito complexo de 
ajustamento da globalização. Não acredito que vamos entrar numa 
via de “desglobalização”. Não vamos desmantelar todo um sis-
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tema de interações e de interdependências que foram criadas ao 
longo de séculos e, em particular, nas últimas décadas, mas esta-
mos num processo de ajustamento, porque há uma reação muito 
impetuosa em algumas regiões, e em particular nas sociedades oci-
dentais, ao que foi o impacto da globalização em muitos setores 
da vida económica, financeira e social. Assim, a crise que estamos 
a viver, para além de todas as configurações, é também uma crise 
da globalização que resultou de uma aceleração vertiginosa nos 
últimos 30  anos, após a queda do Muro de Berlim, a implosão 
do  Império  Soviético, a emergência económica da China e em 
parti cular a revolução  tecnológica da internet. Tudo isto aconteceu 
num período de 20-25 anos.

A expansão vertiginosa do capitalismo, a sua extensão a todas as 
regiões económicas do mundo teve impactos muito diferenciados. 
Retirou da miséria centenas de milhões de pessoas que viviam em 
pobreza extrema em algumas regiões do mundo, mas fê-lo gerando 
mais insegurança, mais incerteza e alguma degradação nas condi-
ções de vida nas sociedades ocidentais, provocando uma redistri-
buição da riqueza e das condições de bem-estar à escala global em 
favorecimento de alguns e desfavorecendo muitos outros. Na gene-
ralidade das sociedades temos os que rapidamente se adaptam às 
novas circunstâncias da globalização e há os que têm dificuldade 
em fazê-lo, ou que estão no lugar errado no momento errado da 
História e, por isso, perdem o emprego, ou condições de promoção 
social, a oportunidade de educação mais indicada para os seus filhos 
e a esperança no futuro. É isso que se está a verificar em muitas 
sociedades, na América e na Europa. Há, por força da globalização 
e dos seus impactos, regiões e setores da população mais favoreci-
dos e, simultaneamente, setores em perda e novos desequilíbrios 
económicos e sociais.

Não devemos subestimar, por isso mesmo, esses impactos, o facto 
de que a crítica da globalização tem vindo a fazer o seu caminho a 
que os atores políticos devem ser mais sensíveis se quiserem com-
preender a forma como os seus eleitores se manifestam. A elei-
ção de Trump, como o Brexit, não foram mais do que o resultado 
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de uma certa desvalorização desses impactos que se pode refletir 
igualmente nas próximas eleições para o Parlamento Europeu. 

Portanto, é preciso estar atento ao processo de “ajustamento da 
globalização” em curso e que tem expressão mais evidente na ver-
tente comercial, traduzindo-se na renegociação de vários acordos 
comerciais. E é por isso que a “guerra comercial” se tornou um 
tema de primeira linha na agenda mundial.

A reorganização do sistema internacional

Ao mesmo tempo, assistimos à reorganização do sistema interna-
cional como resposta aos desequilíbrios gerados pela globalização. 
O crescimento económico da China desencadeou um processo de 
transferência muito rápido de capitais do Ocidente desenvolvido 
para as economias asiáticas emergentes, acompanhado de signifi-
cativa acumulação de reservas, em particular na economia chinesa, 
com natural reflexo no sistema de poder mundial. A nova ordem 
que decorre deste processo transformador da globalização econó-
mica e financeira não tem expressão no sistema institucional her-
deiro do sistema de poder gerado pela relação de forças imposta 
pelo fim da II Guerra Mundial. A crise do sistema multilateral 
deriva também deste desajustamento entre o poder nas instituições 
e o poder real das principais potências emergentes. A tendência 
para a criação de novas instituições, em particular na ásia ou em 
áfrica, é a consequência natural desse desajustamento.

Por outro lado, quer a Rússia quer a China renovaram os seus 
conceitos estratégicos 

A Rússia afirmou com Putin, em particular no regresso à pre-
sidência nesta última fase, uma vontade inequívoca de repor as 
referências do império que modela o imaginário do poder russo 
desde há séculos. Uma certa conceção da Rússia imperial renasceu 
com Putin, aqui e ali nas suas versões mais brutais. Fê-lo, primeiro, 
nas repúblicas internas em dissensão, esmagando as oposições sem 
complacência, mas também na vizinhança próxima, na Geórgia 
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primeiro, depois na Crimeia, na Ucrânia e nas fronteiras dos países 
bálticos, pondo toda a pressão do seu poder estratégico sobre o que 
entende ser a sua zona de proteção vital.

A incursão da Rússia no Médio Oriente foi ainda mais impres-
sionante, ao impor-se em poucos anos como o ator principal 
naquela região, recuperando em meia dúzia de anos a relevância 
que perdeu quando a União Soviética implodiu. Através da ação 
militar na Síria, a Rússia assumiu um papel central no processo de 
reconfiguração da geopolítica do Médio Oriente, a única potência 
em condições de poder falar com todos os atores em presença. 

Não subestimemos, portanto, a Rússia e não subestimemos 
sobretudo o regresso de uma Rússia imperial que pensávamos 
ter sido enterrada com a União Soviética, e que muitos estrategas 
europeus e ocidentais iludiram, com o deslumbramento da vitória 
da Guerra Fria e com o fim da União Soviética.

Simultaneamente, a emergência económica da China torna-se 
um dos fenómenos mais extraordinários da nova realidade mun-
dial. Há pouco mais de uma década, ninguém pensava que a China 
pudesse ter a influência que tem hoje no sistema internacional. 
A dimensão da sua economia, o seu poder financeiro, a capacidade 
político-diplomática para promover os seus interesses em todas as 
regiões do mundo, da ásia, na sua região de vizinhança mais pró-
xima, mas também em áfrica em particular, na América Latina e na 
Europa é um fenómeno geopolítico surpreendente. Uma grande 
capacidade de afirmação de poder estratégico, animada por um 
Estado centralizado e por uma conceção do mundo tributária de 
uma grande civilização. A China tornou-se assim, em poucos anos, 
um ator incontornável no novo poder mundial.

Tanto a afirmação da Rússia como da China ocorrem num 
momento em que os Estados Unidos, desorientados com as incur-
sões sem sucesso no Afeganistão – onde ainda estão “atolados” há 
17 ou 18 anos – e no Iraque, iniciaram um movimento de retra-
ção estratégica, com o presidente Obama e que Trump continua, 
criando uma situação de vazio que é, naturalmente, aproveitada 
por aquelas potências para reequilibrar o jogo de poder mundial, 
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com uma vitalidade e com uma ambição que têm surpreendido o 
 Ocidente, em particular os Estados Unidos, cuja rivalidade compe-
titiva com a China se tornou evidente depois da chegada de Trump 
à presidência.

Passamos desde então a assistir ao retorno da política das grandes 
potências, marcada pela rivalidade e pelo choque entre os interesses 
das três principais potências mundiais com a exuberância dos res-
petivos sistemas de poder soberano.

Entramos assim num tempo muito diferente do que imaginá-
vamos há uma década, em que o poder das potências se projeta 
por vezes com a mesma brutalidade com que sempre se afirmou 
historicamente, com uma única condicionante: a ação militar não é 
mais possível de levar até às últimas consequências porque a capaci-
dade nuclear limita a sua integração no pensamento estratégico nos 
mesmos termos em que o fazia antes da II Guerra Mundial. Ainda 
assim, em particular a Rússia, a vontade de articular capacidade 
tática nuclear com a ação militar convencional é cada vez mais 
preocupante, tendo em conta as declarações de responsáveis do 
sistema militar russo e movimentos concretos como o da recente 
instalação de mísseis Iskander em Kaliningrado, com Varsóvia e 
Berlim no seu alcance. Para quem vive na fronteira leste da Europa, 
os sinais não podiam ser mais inquietantes.

A irrelevância estratégica da UE

Neste cenário somos obrigados a reconhecer a irrelevância 
estratégica da União Europeia. Há uma década a UE era efetiva-
mente reconhecida como ator estratégico num contexto em que o 
multilateralismo, a cooperação, a promoção do comércio interna-
cional, o desenvolvimento económico e a interdependência fun-
cional entre as diferentes economias eram fatores determinantes 
da transformação do sistema internacional. Quem então desempe-
nhava funções políticas percebia a importância que a Europa repre-
sentava para regiões da ásia, da áfrica e da América Latina com o 
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exemplo do seu soft power, da sua capacidade integradora e do seu 
método de gerar estabilidade através da cooperação e da perma-
nente concertação de interesses. Hoje, a curiosidade pela Europa 
não é a mesma, num contexto geopolítico em que a confrontação 
e o exercício da soberania em toda a expressão do poder de Estado 
expõem a fragilidade política da construção europeia. A Europa 
não tem um centro de soberania comparável ao das grandes potên-
cias em concorrer pelo poder mundial. Não o tem porque não foi 
capaz de o desenvolver, porque falhou nos momentos em que o 
podia ter feito e não o fez, e não tem mais condições de o fazer. 
Por muito que o presidente Macron agite a bandeira da “soberania 
europeia” é pouco provável que a Alemanha e a senhora Merkel 
o acompanhem. A Alemanha já não está aí. Já lá esteve. Esteve 
lá antes da França, mas quando a Alemanha estava, a França não 
esteve. Não esteve designadamente no momento de aprovação do 
Tratado Constitucional, como não esteve quando da criação da 
Comunidade Europeia de Defesa em 1952, que o parlamento fran-
cês rejeitou, precisamente porque rejeitava a reabilitação de uma 
capacidade militar alemã.

Não se vislumbra, no horizonte da próxima década, qualquer 
possibilidade de a “soberania europeia” poder ser mais do que um 
slogan de boas intenções europeístas. A sociedade alemã mudou 
as suas expectativas em relação a Europa e como consequência 
mudou também o sistema político, onde forças da extrema-direita 
têm hoje representação em todos os estados da Alemanha e no 
Parlamento Federal. Provavelmente, a CDU, sem Merkel e com 
uma nova liderança mais conservadora, perceberá que a única pos-
sibilidade de absorver a extrema-direita é, pura e simplesmente, 
integrar alguns elementos do seu programa político, o que empres-
tará uma configuração mais nacionalista, menos atlântica e, por isso, 
dificilmente atraída para o projeto de uma soberania europeia que 
Macron agita. O que não quer dizer que não possa haver alguma 
evolução positiva na edificação do exército europeu resultado da 
cooperação franco-alemã. De facto, as populações europeias estão 
muito ansiosas com o que se passa dentro e fora das suas fronteiras 
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e essa inquietação não deixará de ter reflexo político. Os gover-
nantes vão perceber que os seus eleitores têm dúvidas sobre as 
suas condições de segurança e é provável que aceitem o reforço 
da defesa comum europeia. E se é provável que ainda podemos ter 
algumas decisões com Merkel e Macron, Merkel já é o passado e o 
futuro de Macron uma grande incerteza. O projeto de Macron é 
um fenómeno invulgar na política francesa, e é bom não esquecer 
que a França teve nas últimas eleições mais de 40% de eleitores, à 
esquerda e à direita, que votaram propostas antieuropeias. Não será 
fácil neste contexto fortalecer o eixo franco-alemão nos próximos 
tempos. 

Ainda algumas notas sobre a temática da segurança europeia.
Em primeiro lugar, a União Europeia mostrou total incapaci-

dade para evitar a desordem que se instalou nas suas regiões de 
vizinhança. Nas fronteiras a leste, com a Rússia, no Médio Oriente 
ou com o Norte de áfrica, a UE tem tido dificuldades em defender 
os seus interesses estratégicos. Sobre isso não tenhamos nenhuma 
ilusão, não será à pressa, com uma ou duas brigadas conjuntas, que 
se poderá mudar esta situação de fragilidade em que a Europa se 
confronta, totalmente dependente do chapéu americano, das forças 
armadas da NATO e, por isso, dos humores de Washington como 
se compreende melhor depois da “mudança de regime” que ali se 
verificou, e que a todos surpreendeu na Europa.

A Europa multipolar

A par da difícil situação nas fronteiras externas, a UE tem reve-
lado crescente dificuldade em garantir a necessária coesão interna. 
O Brexit, independentemente do resultado final, denuncia a von-
tade do Reino Unido de regresso a um estatuto de plena sobe-
rania como o das grandes potências a que anteriormente se fez 
alusão. De forma provavelmente errada, o sinal que foi dado pela 
democracia mais antiga da Europa foi o de pretender retomar o 
pleno exercício da soberania do Estado britânico. Dependendo de 
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uma dinâmica mais ou menos tumultuosa, o Brexit não deixará de 
influenciar os processos nacionalistas e soberanistas na Alemanha 
e na França, durante os próximos tempos. Vamos ver o que é que 
se vai passar nas eleições para o PE, mas é natural que estas forças 
ganhem expressão.

Simultaneamente, a coesão interna é perturbada pela reorgani-
zação multipolar da UE a que vamos assistindo. Os Estados ribei-
rinhos do Norte da Europa que normalmente se articulavam no 
seio da UE em contraponto ao eixo franco-alemão no equilíbrio 
dos interesses em presença criaram a Nova Liga Hanseática, num 
movimento de subtil reposicionamento geopolítico. Na sua agenda 
parecem estar sobretudo as questões relacionadas com a integração 
económica, financeira ou monetária.

Temos por outro lado os Estados da Europa de Leste, nomeada-
mente os do Grupo de Visegrado, com uma estratégia de diferen-
ciação clara dos seus interesses e da sua visão da Europa e do seu 
futuro, muito demarcada, ideologicamente, daquela que se projeta 
a partir de Bruxelas.

Enfim, a Europa do Sul ou a Europa do Mediterrâneo com expe-
tativas e problemas muito próprios que depois da crise abalaram as 
suas convicções europeias. Na península Ibérica, aqui estamos nós 
também sem saber muito bem como nos posicionar, porque his-
toricamente sempre tivemos uma boia de salvação no Atlântico, na 
potência marítima e no Reino Unido, mas no estado das relações 
transatlânticas não é fácil acompanhar o tropismo inesperado do 
Reino Unido. O facto é que esta multipolarização dos interesses, 
dos valores e de diferentes visões sobre o futuro da Europa e da UE 
não deixará de condicionar muito a evolução da integração euro-
peia na próxima década e o nosso próprio destino europeu.

Sabemos que o conceito de integração que alimentou a cons-
trução europeia de Roma até Maastricht foi interrompido pela 
aceleração da história provocada pelo acidente geopolítico inespe-
rado do colapso da União Soviética e da reunificação da Alemanha. 
A partir de Maastricht, o conceito de integração mudou de forma 
muito significativa, mas não se consubstanciou na União  Política 
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que a Alemanha aceitava, mas que a França e o Reino Unido recu-
saram. A realização da União Económica e Monetária (UEM) 
como principal resultado do compromisso de Maastricht repre-
sentou ainda a prevalência do funcionalismo económico, impondo 
a extraordinária ambição da criação de uma moeda comum em 
detrimento da união política que o Tratado Constitucional pro-
poria alguns anos mais tarde sem sucesso, dada a sua rejeição em 
referendo pelo povo francês. Em Lisboa tentámos recuperá-lo no 
essencial, sob a liderança da Alemanha, que negociou o mandato 
durante a sua presidência, imediatamente anterior à nossa. O facto 
é que, em Lisboa, imaginámos que ainda era possível continuarmos 
todos juntos debaixo da mesma arquitetura institucional o processo 
de aprofundamento de integração da Europa até à União Política.

Contudo, a crise do euro e o regresso da ameaça estratégica 
russa alteraram completamente os termos da equação definida pelo 
Tratado de Lisboa. A crise do euro precipitou a aprovação de dois 
novos tratados, fora do Tratado de Lisboa, consagrando um con-
ceito com velocidades e ritmos diferentes de integração e estrutu-
ras institucionais diferenciadas. É aqui que nos encontramos e é por 
aqui que devemos prosseguir ao longo da próxima década.

Em defesa da União Europeia

A realidade europeia impõe, nas atuais circunstâncias, mais fle-
xibilidade, pragmatismo e menos voluntarismo na abordagem 
dos muitos problemas com que a construção europeia se debate. 
As  populações dificilmente aceitarão propostas de integração 
mais ambiciosas, como o resultado das eleições para o parlamento 
europeu evidenciará. É provável que as forças antieuropeias não 
tenham tanto apoio como parecem ter, mas a sua futura repre-
sentação no PE refletirá uma maior desconfiança em relação ao 
processo institucional e político europeu alimentado por forças 
nacionalistas que pretendem recuperar algum controle sobre o seu 
próprio destino.
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Não temos por isso neste momento condições para um grande 
impulso no aprofundamento da integração europeia que a situação 
parece exigir. Seria um importante ganho de causa se, na frente 
económica, se conseguisse apoio para um pequeno orçamento 
europeu e para a conclusão da união monetária, mas não vejo a 
Alemanha disposta a correr riscos, tendo em conta a dimensão 
da dívida ou a situação dos créditos bancários em alguns Estados-
-membros. Provavelmente, não é por aí, ainda, que iremos. Será 
possível intensificar a cooperação militar na via de uma política de 
defesa comum, mas não há espaço para grandes derivas europeístas 
ou federalistas. Pequenos passos, resistir, ganhar tempo, esperar que 
a Rússia e os Estados Unidos mudem de direção e de liderança e 
que o pêndulo da história regresse a um ponto de equilíbrio que 
nos seja de novo favorável.

Se ainda aqui estivermos em 2025, se a UE conseguir resistir aos 
sobressaltos da Zona Euro e de uma nova crise financeira, às pro-
vocações da Rússia na fronteira leste, ao problema do Irão e a uma 
eventual guerra no Médio Oriente com enormes repercussões na 
Europa, designadamente em termos migratórios, se o calendário 
for esse e se a UE puder resistir, então lá para o final da próxima 
década a UE poderá de novo assumir um novo protagonismo à 
escala global, com a revalorização da cooperação e do multilatera-
lismo que se seguirá a um período de confrontação e de conflitos 
em que as grandes potências se estão a envolver que coloca em 
risco a própria Humanidade.
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A intervenção da Troika: 
causas, consequências e lições

Maria Luís Albuquerque*

Parece-me que este ciclo de conferências dedicado, na sua desig-
nação genérica, às décadas da Europa é provavelmente o tema mais 
atual e importante que poderíamos estar a discutir hoje em termos 
daquilo que é o nosso futuro coletivo, na medida em que é fun-
damental uma compreensão integral do que significou a opção de 
Portugal, primeiro em aderir às Comunidades Europeias e depois a 
própria adesão ao euro, permite conhecer as consequências e per-
mitirá que se faça um balanço destes anos em que estamos já inte-
grados na Europa. Ainda que tenhamos de reconhecer que deve 
ser matizado em alguns aspetos, o balanço global é necessariamente 
positivo seja qual for a luz por que se olhe. 

Pediram-me para falar de um período recente. Foi um período 
duro, que deixou marcas indeléveis no país do ponto de vista eco-
nómico e político. É o período da intervenção da Troika, entre 
2011 e 2014. Há muitas formas de abordar este tema, muitas pers-
petivas diferentes que podem ser consideradas. A mim, parece-me 
ser particularmente útil olhar para estes períodos tentando  perceber 

* Ministra de Estado e ministra das Finanças dos xIx e xx Governos Consti-
tucionais, entre 2013 e 2015.
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como e porque é que lá chegámos, como é que o atravessámos 
e, sobretudo, que lições retirámos que nos possam ser úteis para 
o futuro, ou que lições não retirámos e deveríamos ter retirado. 
Nesse sentido, referir-me-ei também a algumas, porque termos ou 
não apreendido verdadeiramente estas lições pode fazer a diferença 
entre repetir erros do passado ou construir um futuro sobre novas 
bases e sobre novas premissas. 

Começo pelas causas da intervenção externa. Pelas funções que 
exercia enquanto responsável pelas emissões de dívida pública, 
acompanhei muito de perto o período imediatamente anterior. 
Estava, portanto, num local privilegiado para perceber os problemas 
que o mercado foi manifestando e aquilo que o governo da altura 
nos disse foi que o nosso problema foi a crise financeira internacio-
nal. Ela iniciou-se em 2007, é certo que a face mais visível ocorre 
em setembro de 2008 com a falência do Lehman  Brothers, mas 
na verdade a crise financeira manifestou-se primeiro em março 
de 2007. Foi aí que ela se tornou particularmente grave para nós, 
quando deixou de ser uma crise financeira e se transformou numa 
crise de dívidas soberanas dentro da área do euro, ou seja, em países 
que partilham uma mesma moeda. 

A crise internacional foi a causa imediata ou a causa próxima, 
mas, na verdade, o que ela fez foi apenas pôr a nu aquilo que eram 
fragilidades que já se vinham a acumular há muito na economia 
nacional. As verdadeiras causas são nacionais e estavam bem enrai-
zadas. Nós tínhamos um país de desequilíbrios macroeconómicos 
e fraquezas estruturais que foram acumuladas ao longo de mais de 
uma década. E esta década terminou com finanças públicas insus-
tentáveis, com um sobre-endividamento transversal a toda a econo-
mia, com crescimento anémico e com baixa produtividade. Desse 
ponto de vista, a nossa situação macroeconómica era mais grave se 
a compararmos, por exemplo, com a Grécia e com a Irlanda. 

A Grécia tem também um gravíssimo problema de instituições, 
mas esse é um outro tema que não cabe nesta minha intervenção. 
Mas o problema na Grécia era essencialmente o sobre-endivida-
mento do setor público. Na Irlanda era essencialmente um problema 
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de sobre-endividamento do setor privado com a bolha imobiliária. 
Em Portugal era as duas coisas. Tínhamos um problema de sobre- 
-endividamento público e de sobre-endividamento privado. Aqui, 
crescia um défice externo imenso e persistente, que rondou os 10% 
do PIB durante a mesma década. Tivemos, portanto, a tempestade 
perfeita, pois todos os problemas existiam no nosso país, porque 
nós não soubemos adaptar-nos àquilo que era o contexto de uma 
moeda única e de uma concorrência internacional acrescida. Não 
soubemos reagir adequadamente à globalização, à entrada da China 
na Organização Mundial de Comércio e ao alargamento a Leste da 
própria União Europeia. 

O que é que Portugal fez? Quando sentimos que a nossa com-
petitividade externa estava a ser prejudicada, voltámo-nos para 
dentro. Esta foi uma atitude transversal, quer do ponto de vista 
das políticas e dos estímulos políticos, quer do ponto de vista do 
que foi a reação generalizada de famílias, empresários e de toda 
a sociedade portuguesa. Virando-nos para dentro, favorecemos os 
setores não transacionáveis como forma de tentar suprir a falta de 
competitividade externa. 

Ao mesmo tempo mantivemos a ilusão, que já vinha de trás, que 
podíamos ser capitalistas sem ter capital. Isso foi fatal para o resul-
tado que viemos a sofrer. Usámos o crédito abundante e barato 
resultante da adesão ao euro, sobretudo para o imobiliário e para 
o consumo de bens, em grande parte importados, e os nossos ban-
cos acabaram por investir praticamente tudo também nestes dois 
segmentos. Portanto, quando as coisas correram mal, fomos todos 
ao fundo em simultâneo, porque estávamos todos com ligações 
ao mesmo tipo de problemas. Em 2010 Portugal era uma crise à 
espera de acontecer. Acumulámos combustível – usando uma ima-
gem que infelizmente também nos é demasiado familiar – e qual-
quer fósforo pegaria fogo. Foi a crise financeira internacional, mas 
poderia ter sido outra coisa. 

Quando os mercados finalmente tomaram consciência que as 
taxas de juro praticadas entre os diferentes soberanos da área do 
euro não refletiam adequadamente os diferentes níveis de risco, 
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fizeram o que os mercados financeiros sempre fazem: um ajusta-
mento abrupto e de uma dimensão enorme. Os mercados finan-
ceiros comportam-se sempre da mesma forma. São aparentemente 
passivos durante muito tempo e reagem de forma abrupta e violenta 
quando as crises aparecem. Isso é algo que não foi novo nesta 
crise. É algo que sempre verificámos, mesmo em crises anteriores. 
A escalada dos juros acabou por dar origem àquilo que era o seu 
inevitável desfecho: a incapacidade de financiamento de mercado. 
Recordemos aqui a altura em que o então ministro das Finanças, 
Teixeira dos Santos, disse que 7% para a dívida a 10 anos seria um 
valor insustentável e, naturalmente, rapidamente o mercado testou 
essa barreira e se confirmou que era insustentável. 

Nessas circunstâncias, o pedido de intervenção da Troika era 
a única alternativa para evitar o colapso do Estado e da econo-
mia. Isto não é um exagero. À época, eu trabalhava no IGCP e o 
país não tinha, de facto, dinheiro para, num prazo de dois meses, 
ser capaz de solver todos os seus compromissos, nomeadamente 
para continuar a pagar salários e pensões, devolver o dinheiro 
do IRS nesse ano e satisfazer as responsabilidades com a dívida. 
Não era possível, não havia nem reservas para fazer face a esses 
compromissos nem qualquer possibilidade de obter financiamento 
no mercado. A intervenção externa era, de facto, a única alternativa 
a uma recessão que se teria seguido a um colapso desta dimen-
são e que não conseguimos verdadeiramente compreender na sua 
total dimensão. Mas estou profundamente convencida de que, em 
comparação, uma recessão nesses termos teria sido algo que faria 
parecer o período de ajustamento como muito suave. Teria sido 
incomparavelmente pior se não tivesse havido a possibilidade de 
uma intervenção externa. 

De facto, quando pedimos dinheiro emprestado às institui-
ções europeias e ao Fundo Monetário Internacional (FMI), o 
empréstimo veio, mas veio com condições, como vêm todos os 
empréstimos. 

A solidariedade europeia manifestou-se quando todos os res-
tantes membros da UE – recordo que todas as soluções passadas e 
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presentes exigem uma aprovação unânime nos vários parlamentos 
nos países da UE – se dispuseram a ser nossos fiadores. Na prática, 
aquilo que todos estes países fizeram foi dizer: “Se Portugal não 
conseguir pagar, assumimos nós a responsabilidade pelo pagamento 
dessa dívida”. Ou seja, comprometeram o dinheiro dos impostos 
dos seus cidadãos na garantia de cumprimento das nossas obriga-
ções. Nossas, como da Grécia, da Espanha, da Irlanda, do Chipre, 
enfim, dos países que precisaram de pedir ajuda. Esta solidariedade 
manifestou-se, de facto. 

O desenho do programa de ajustamento foi feito para precisa-
mente tentar dirigir-se àquilo que eram os problemas identificados. 
Dirigia-se às causas mais agudas, nomeadamente a incapacidade 
de financiamento e a insustentabilidade das finanças públicas, mas 
também com dois pilares igualmente importantes, um de estabi-
lização do sistema financeiro como elemento essencial para um 
funcionamento adequado de qualquer economia, e uma agenda 
muito ambiciosa de reformas estruturais, essas sim destinadas a 
suprir (esperava-se que de vez) as fragilidades que nos conduziram 
aos problemas. 

Podemos, e devemos, discutir se o programa foi ou não bem 
formulado e se foi bem estruturado para atingir os objetivos pre-
tendidos. E, quando fazemos essa reflexão, é útil lembrar que a 
experiência que as instituições europeias tinham era nula e a 
do próprio FMI era muito limitada. Fazer um ajustamento sem 
recurso ao instrumento cambial, que é naturalmente um instru-
mento privilegiado neste tipo de intervenções, era algo que não 
tinha caminho feito, de que não havia experiência e que não tinha 
ainda acontecido. O programa grego foi o primeiro, mas ante-
cedeu o nosso em cerca de um ano, portanto, não havia ainda 
experiência e saber acumulado. A desvalorização cambial, que na 
prática continua a ser um instrumento usado sempre em todos 
os programas do FMI quando a restrição de uma moeda única 
não existe, é algo que tem um impacto imediato no desequilíbrio 
externo. As exportações tornam-se automaticamente mais baratas 
e mais competitivas e as importações mais caras. Este efeito é muito 
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rápido quando temos uma desvalorização cambial. Além disso, a 
inflação que resulta deste tipo de medidas reduz os rendimentos 
reais dos agentes económicos, mas de uma forma muito menos 
percetível do que aquela que acontece quando há ajustamentos 
nominais. Politicamente é bem mais fácil usar a ilusão monetária 
para proceder a estes ajustamentos de rendimento do que o fazer 
de uma forma visível no recibo do salário ao fim do mês ou no 
recibo da pensão. A ilusão monetária ajuda, portanto, a ultrapassar 
muitas das dificuldades políticas de um ajustamento tão penoso 
como aquele que nós tivemos de ultrapassar. 

Mas a verdade é que isto não torna necessariamente indispen-
sável que o instrumento cambial exista, porque não estou conven-
cida que, por esse caminho, embora politicamente mais fácil e de 
resultados mais rápidos, os resultados em si mesmos sejam mais 
eficazes e sobretudo mais duradouros. Podemos usar aqui várias 
analogias – dar um peixe e não ensinar a pescar ou atirar uma boia 
e não ensinar a nadar –, e qualquer uma delas é válida, mas há um 
problema de fundo que temos de ser capazes de conseguir resolver 
e ultrapassar. Nesse sentido, mecanismos que nos permitam as solu-
ções mais fáceis não são necessariamente aqueles que conduzem a 
melhores resultados. 

É verdade que as previsões iniciais do programa de ajustamento, 
quanto ao que seria a reação da economia às medidas de contenção 
orçamental, falharam. E é justo reconhecer que falharam por muito. 
A dimensão da recessão e do impacto não foi antecipada da forma 
que acabou por vir a materializar-se, o que se deveu a dois fatores 
principais. O primeiro fator foi um choque de expetativas muito 
violento. As pessoas não tinham a perceção dos reais problemas do 
país e, por isso, reagiram em termos dos seus comportamentos indi-
viduais de uma forma mais do que proporcional aos impactos que 
efetivamente sentiram. Por outro lado, foi subestimada a verdadeira 
fragilidade do setor privado nacional. 

Com a retração do setor público, aquilo que nos dizem os livros 
é que à partida deixar-se-ia mais espaço na economia para que o 
setor privado pudesse crescer. Ocupando o Estado menos espaço, 
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fica mais espaço para o setor privado. O problema é que o nosso 
setor privado estava, e em larga maioria infelizmente ainda está, 
demasiado dependente do Estado. Assim, quando o Estado se con-
traiu, o setor privado não foi capaz de ocupar esse espaço e de 
gerar um efeito positivo. Além disso, obviamente, neste setor pri-
vado incluo também o setor financeiro (privado e público), que 
padece exatamente dos mesmos problemas e teve também durante 
muitos anos uma dependência excessiva do setor público. Como 
somos um país de capitalistas sem capital, não houve capacidade de 
suprir a falta que o Estado fez no imediato.

As famílias, que foram confrontadas com uma situação bem mais 
grave do que tinham percebido, retraíram-se muito mais do que 
aquilo que a redução de rendimentos disponível justificaria. É por 
isso que a taxa de poupança aumentou durante o período do ajus-
tamento. As pessoas retraíram-se mais no consumo do que houve 
retração no rendimento. Infelizmente, esta reação de prudência e 
de aumento da taxa de poupança já foi esquecida e já estamos 
novamente a ver essa taxa a reduzir-se, sendo outro dos problemas 
gravíssimos que temos. Um país que não poupa é um país que não 
tem recursos para financiar o investimento e que, portanto, está 
condenado a uma eterna dependência de agentes externos para 
fazer esse financiamento.

No entanto, é importante também dizer-se que as nossas empre-
sas dos setores transacionáveis reagiram bem e depressa. Parece-
-me justo reconhecer que o governo de José Sócrates tem algum 
mérito no papel que as exportações vieram a assumir, no sentido 
em que, pelo menos no discurso e em algumas medidas, havia uma 
visão de que Portugal se devia virar para fora, que as empresas 
deviam procurar mercados externos e nada daquilo que entretanto 
ficámos a saber sobre outras motivações ou outras questões invalida 
esta avaliação. Houve um discurso político no sentido de estimular 
as empresas a voltarem-se para o exterior. 

Quando a isto se juntou uma crise que reduziu bruscamente a 
dimensão do mercado interno, as nossas empresas dos setores tran-
sacionáveis viraram-se para fora e fizeram-no muito  rapidamente. 
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No ano de 2012 tivemos uma recessão de 4% do PIB e em 2013 
já estávamos a recuperar. Na segunda parte do ano de 2013 já 
estávamos em recuperação e o ano de 2014 já registou, todo ele, 
um crescimento económico positivo. A capacidade de reação foi 
rápida. Isto deve-se ao facto de ter havido alguma preparação de 
caminho e ao facto de o governo de que fiz parte ter ativamente 
trabalhado nesse sentido. Mas há também mérito das empresas que 
deve ser reconhecido nesta atitude e que muito ajudou o país.

No que diz respeito à perda de rendimentos sentida pelas famí-
lias, refiro-me concretamente à redução de rendimentos dos fun-
cionários públicos com salários acima de 1500 euros – a memória 
está um bocadinho prejudicada, mas não fomos nós que fizemos 
esse corte, que ainda veio do tempo do governo anterior – e tam-
bém alguns pensionistas que tiveram reduções das suas pensões. 
Mas foi o aumento do desemprego, a par também do aumento dos 
impostos, que não foi a nossa primeira opção mas foi a solução que 
acabou por se revelar viável, que acabou por ter o efeito de contra-
ção generalizada. O nível de endividamento era muito elevado em 
muitas famílias e tornou-se insustentável. Não são raros os casos de 
pessoas que perderam tudo. Perderam o emprego, perderam a casa, 
tiraram os filhos das escolas onde sempre tinham andado, muitos 
deles encontraram um emprego e ainda hoje estão a ganhar menos 
do que ganhavam antes da crise, e muitos resolveram emigrar. 

A propósito, recordo também que a emigração foi sempre um 
escape da economia portuguesa. Não é um fenómeno que decorre 
da Troika. A emigração foi sempre uma forma de escape das crises 
internas. É verdade que hoje temos uma emigração mais qualifi-
cada que no passado, o que não nos deveria surpreender, primeiro 
porque temos mais gente qualificada para emigrar. Nos anos 60 
não tínhamos gente suficiente qualificada para emigrar, hoje temos. 
Depois, porque os mercados para onde emigramos são mercados 
em que os trabalhos pouco qualificados já não são para nós. Existe 
toda uma oferta de mão-de-obra proveniente de outros países 
que está disposta a fazer esses trabalhos a custo inferior àquele a 
que nós estamos dispostos. E, portanto, quer a mudança das nossas 
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 circunstâncias nacionais, quer a mudança de enquadramento em 
termos da concorrência de trabalhadores que vão para outros países 
mudou este panorama e isso determinou um perfil de emigração 
muito diferente. Mas foi uma válvula de escape que para muitas 
pessoas foi a diferença entre terem ficado com uma vida arruinada 
ou começarem-na de uma outra forma lá fora, com outra segu-
rança e outras perspetivas de futuro. Muitas destas pessoas voltam, 
muitas outras não voltam, mas é um fenómeno que não nos é 
estranho e que representa alguma capacidade de ajustamento que 
porventura implica que haja menos tensões sociais do que haveria 
se não fosse esta circunstância. 

É verdade também que este problema do desemprego, uma das 
vertentes da crise, levou a que muitos pensionistas – os de pensões 
mais elevadas e que tiveram as pensões reduzidas – tivessem sen-
tido as medidas de forma emocional particularmente grave porque 
entenderam que deixaram de ter condições para ajudar os filhos e 
os netos que estavam em dificuldade. É importante também com-
preendermos porque é que muitas pessoas reagiram como reagiram 
e porque é que muitas entenderam que tinham perdido a confiança. 

No entanto, há um aspeto que nos ajudou muito. Muitas das 
famílias portuguesas têm uma boa parte do seu rendimento afeto 
ao pagamento de uma prestação de crédito à habitação, sendo que a 
tradição em Portugal é crédito a taxa variável. Atravessámos a crise 
num contexto de juros extraordinariamente baixos, o que deu 
uma almofada às famílias e permitiu que a redução do rendimento 
disponível tenha sido menor do que seria noutras circunstâncias. 
Imagine-se o que seria uma recessão de proporções equivalentes 
se ao mesmo tempo tivéssemos taxas de juro altas. Essa almofada 
acomodou o problema de muitas famílias, naturalmente aqueles 
que mantiveram um salário. Para os outros isso não resolveu, mas 
para os primeiros foi uma almofada que amorteceu muitíssimo o 
impacto da crise. Ainda assim, não podemos esperar que qualquer 
outra crise nos torne a apanhar em fase de juros tão baixos. 

Apesar do choque de expetativas e das dificuldades, a verdade 
é que a sociedade portuguesa se manifestou particularmente 
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 resiliente e coesa, e esse foi um dos aspetos particularmente bem 
compreendido e elogiado por parte dos nossos parceiros e da gene-
ralidade dos observadores internacionais. Especialmente pelo con-
traste flagrante que teve com o que aconteceu em outros países, em 
particular a Grécia, que é a situação que nos vem imediatamente à 
cabeça quando falamos destas questões. 

É verdade também que uma boa parte desta resiliência e desta 
coesão se deveu à preocupação que o nosso governo teve de distri-
buir os sacrifícios da forma mais justa possível, ou seja, pedir mais 
a quem tem mais. Uma das primeiras medidas que aprovámos foi 
um programa de emergência social para acudir às famílias em situa-
ção de maior fragilidade. Conseguimos o feito único de reduzir a 
desigualdade de rendimentos durante o período de ajustamento. 
Isso não significa que quem está em piores circunstâncias não sofra 
mais. É inevitavelmente assim. O que importa é que se fez tudo 
o quanto era possível naquelas circunstâncias para minimizar ou 
atenuar esses impactos. As camadas mais frágeis da sociedade são 
sempre aquelas que são impactadas mais negativamente por crises. 
Têm menos alternativas, são menos qualificadas e, portanto, são 
sempre mais vulneráveis. O que nós procurámos, e em grande 
medida conseguimos, foi mitigar e atenuar esses impactos. 

Os efeitos políticos do período de ajustamento são visíveis ainda 
hoje. Contrariamente às expetativas gerais, não levou à derrota do 
governo então em funções nas eleições de 2015. Lembro-me de 
uma frase que ouvi do atual presidente da Comissão Europeia, 
Jean-Claude Juncker. Uma vez disse que nós todos sabemos o que 
temos de fazer, o que não sabemos é como é que ganhamos eleições 
depois de o fazer. É uma forma muito crua de colocar a questão, 
mas que representa um problema político relevante. Vivemos em 
democracia, para termos legitimidade para aplicar as nossas políti-
cas temos de ser eleitos e, portanto, dependemos da forma como 
os eleitores percebam aquilo que fazemos. O facto de o governo 
anterior ter ganho as eleições de 2015 significa que uma grande 
parte dos portugueses percebeu a necessidade do ajustamento. 
 Provavelmente, muitos deles discordaram de muitas das medidas, 
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mas perceberam o essencial do problema e o esforço que tinha de 
ser feito para o ultrapassar, e esse é que é o resultado relevante. 

Aquilo que fizemos – ainda que por impulso da Troika –, pondo 
em prática reformas estruturais muito importantes, era o elemento 
mais relevante do programa se olhássemos para os seus efeitos a 
prazo. Da flexibilização do mercado de trabalho, à reforma da jus-
tiça, à criação e reforço de entidades independentes de fiscalização 
e de regulação (que era um aspeto muito importante), à liberali-
zação de mercados, de profissões, redução de rendas excessivas e a 
reforma da lei do arrendamento gritantemente necessária no país 
há décadas, tudo isto são exemplos de reformas que foram feitas, 
mas que não eram suficientes. Não eram suficientes na sua profun-
didade nem na sua abrangência. Eram um primeiro passo essencial, 
mas que era importante continuar a aprofundar. 

Desde o final de 2015, aquilo a que temos assistido é a uma 
reversão dessas reformas. Felizmente não se verifica uma reversão 
de todas as reformas, mas, lamentavelmente, assistimos à reversão de 
uma parte delas e, sobretudo, não se avançou com nenhuma outra 
reforma. A começar por aquela que não nos foi possível fazer, mas 
que continua a ser indispensável e urgentíssima, que é a reforma da 
Segurança Social. Continua a não haver condições para fazer uma 
reforma sem a qual nós não podemos passar.

Que lições é que podemos retirar do período de intervenção 
da Troika, olhando a partir de hoje (final de 2018) para trás e para 
aquilo que aconteceu desde que terminámos o programa em 2014? 

A resposta depende da perspetiva de cada um. Depende inclu-
sivamente da matriz ideológica de cada analista, e até depende, 
em grande parte, do facto de se a pessoa que está a fazer a aná-
lise fazia ou não parte dos grupos de interesses que foram afeta-
dos, não estando em causa se foram grupos de interesses mais ou 
menos legítimos. Mas o ter sofrido diretamente impactos também 
influencia a forma como avaliamos os resultados. Ainda assim, diria 
que o balanço da intervenção da Troika é positivo. Evitou-se uma 
situação de colapso, mas não é suficiente. Ficámos muito aquém 
daquilo que precisava de ser feito. 
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Há uma lição que me parece absolutamente fundamental. 
Os  portugueses interiorizaram, por uma vez, que o défice não 
é irrelevante. Ou seja, não cumprir as regras tem um preço ele-
vado. Acho que isso está interiorizado. Além de que, finalmente, 
se percebeu que o nosso objetivo não pode ser não passar os 3%. 
O nosso objetivo tem de ser ter um orçamento tendencialmente 
equilibrado, em períodos de crescimento deve ser excedentário, 
em períodos de recessão permite-se que seja deficitário com o tal 
limite dos 3%. Mas os 3% não era exatamente o ponto de chegada, 
mas um ponto de passagem para aquilo que deve ser o verdadeiro 
objetivo. As regras sempre disseram isto, mas não tinham sido ver-
dadeiramente percebidas enquanto tal. 

E é por isso – faço um desvio para o contexto atual, atendendo 
a que estamos na discussão do Orçamento do Estado para 2019 – 
que entendo que o orçamento que está neste momento ainda em 
discussão na Assembleia da República é tão eleitoralista nas medi-
das que propõe para satisfazer diferentes grupos como o é no facto 
de prometer um défice de quase zero. Ou seja, hoje, para o  Partido 
Socialista em particular, que tem uma pesadíssima herança de irres-
ponsabilidade financeira no passado, a expetativa de conseguir 
ganhar eleições passa também por limpar essa imagem. É obvia-
mente uma observação simplista, mas para conseguir o voto dos 
eleitores é tão importante prometer que se dá coisas como prome-
ter que se não vai desequilibrar as contas públicas. Essa parece-me 
uma lição importante que retirámos da crise. 

O problema é que não é irrelevante a forma como se lá chega, 
e essa será a outra lição que precisaremos ainda de aprender e que 
gostaria muito que fosse sem uma outra crise, mas não sei se será 
possível levar o entendimento para esse patamar sem isso. A legi-
timidade do atual governo perante as circunstâncias atuais é algo 
que o governo quer absolutamente garantir nas próximas eleições 
legislativas. Refiro-me à legitimidade política e não constitucio-
nal desta solução, que não questiono, mas a legitimidade política 
que decorreria de ter como primeiro-ministro alguém que lidera 
o partido mais votado, que foi aquilo que não aconteceu em 2015. 
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A necessidade de obter esta legitimidade passa por ser capaz de 
responder às preocupações dos cidadãos, que passaram a incluir este 
aspeto muito importante de que o laxismo nas contas públicas tem 
efeitos muito negativos na vida dos cidadãos. 

Como é que devemos então encarar o período daqui para a 
frente? Como digo, não é de todo indiferente, antes pelo contrário, 
a forma como tem sido conseguido este reequilibrar das contas 
públicas. Não preciso sequer de utilizar as minhas próprias palavras. 
Basta ler o sumário executivo do relatório publicado anteontem 
pelo Conselho das Finanças Públicas de análise ao Orçamento do 
Estado que está lá tudo. Ou seja, aquilo que temos neste momento 
é, mais uma vez, um ajustamento sustentado por uma conjuntura 
externa favorável e por fatores que estão muito longe de estar sob 
o nosso controlo, como a política monetária do Banco Central 
Europeu (BCE), que continua a ser acomodatícia, já que na ver-
dade é a política do BCE que nos permite manter os juros da 
dívida pública mais baixos e que garante os dividendos do Banco 
de  Portugal crescentes que o governo tem estado a utilizar para 
compor o défice. É tudo cortesia de Mário Draghi e das políticas 
que são aplicadas a partir de Frankfurt. 

A forma como se utilizam estas folgas tem consequências para 
o futuro e há lições que não foram suficientemente apreendidas. 
Quando pensamos que somos um país que sistematicamente tem 
atravessado períodos de expansão e períodos de recessão sem-
pre com défice e sempre com aumento da dívida, isso significa 
que há lições que ainda não fomos capazes de extrair. As crises 
 encontram-nos sucessivamente em circunstâncias piores. É interes-
sante olhar para 2009 e para 1999, que têm várias coisas em comum 
com 2019. Não vou deter-me sobre essa análise, mas a verdade é 
que há o orçamento de 1999, que era um ano de eleições, e que 
trouxe uma crise dois anos depois. Há o orçamento para 2009, que 
era um orçamento para ano de eleições, e seguiu-se uma crise bem 
mais grave em 2011. Não estou a dizer que se vá seguir uma crise 
ao orçamento de 2019, mas a história sempre nos ensina alguma 
coisa e há sinais francamente preocupantes. Uma nova crise vai 
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 encontrar-nos mais velhos, mais endividados, menos competitivos 
e com um enquadramento externo cada vez menos favorável.

Do ponto de vista político, que também é importante consi-
derar, a UE está em profunda transformação. Quando estava no 
IGCP, eu era a representante do IGCP em grupos de trabalho em 
 Bruxelas, um deles ainda existe, que é uma task force mas que ainda 
está em vigor, e que foi a primeira entidade que se dedicou à ques-
tão da Grécia e onde nasceu o embrião do primeiro programa para 
a Grécia e os desenvolvimentos que se lhe seguiram. Nesse con-
texto, assisti à sempre presente dificuldade de fazer aprovar os pro-
gramas de ajustamento. Foi sempre difícil politicamente ultrapassar 
as resistências de todos os parlamentos. A liderar este processo, 
tivemos o governo alemão a exercer a pressão correspondente ao 
poder que tem, pelo país que é e pela dimensão que tem dentro da 
UE. Houve muito capital político de Merkel e de Schäuble para 
conseguir este resultado. Pessoalmente, acredito que o terceiro pro-
grama da Grécia, que foi dificílimo de fazer passar pelos vários par-
lamentos, foi o último nos moldes que conhecemos do programa 
de ajustamento. Acredito sinceramente que não haverá outro, que 
não será possível fazer aprovar outro. 

Se pensarmos quais são as perspetivas de evolução em termos 
políticos para o próximo ciclo europeu, dificilmente podemos 
esperar que os partidos europeístas e moderados aumentem a sua 
relevância dentro das instituições. Provavelmente vai acontecer o 
contrário. As preocupações dos nossos parceiros europeus, mais 
para norte e mais para leste, praticamente para todo o lado com 
exceção deste nosso jardim à beira-mar plantado, têm hoje muito 
mais a ver com questões de segurança e de migrações do que pro-
priamente com as questões estritamente económicas. As atenções 
estão focadas aí. A tolerância para problemas económicos, ainda 
mais para recaídas de um doente frequente, será seguramente bas-
tante mais pequena para o futuro. 

Portanto, o facto de termos tido, em menos de 40 anos, três inter-
venções externas e três programas de ajustamento devia ter-nos 
ensinado quais são os perigos de deixar os processos de  ajustamento 
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incompletos e a correção dos desequilíbrios pela metade. É algo 
que exige constância de propósito, que nos tem faltado. Nas crises, 
perante as dificuldades, temos uma reação positiva, mas desistimos e 
abrandamos demasiado cedo e, por isso, voltamos fatalmente a cair 
nas mesmas tentações e nos mesmos erros. Basta olhar para a evo-
lução do crédito, para o crescimento dos preços imobiliários. Com 
características e contornos diferentes, porque nunca é exatamente 
igual, mas há demasiadas coisas em comum com a génese das crises 
anteriores para, pelo menos a mim, me poder deixar descansada. 

Até porque aqueles que foram os obreiros da recuperação da 
Europa, que a puxaram para a frente, fazem parte de um passado 
que já não volta. A mudança de liderança do BCE vai ser certa-
mente muito importante. A mudança do Governo na Alemanha, 
num ciclo que está manifestamente no fim, vai também ter muitas 
consequências. É, portanto, responsabilidade de todos nós, em pri-
meiro lugar, colocar o país num patamar de desenvolvimento e de 
resiliência que nos proteja em crises futuras. 

Aquilo que temos feito, e que é um constante e consistente des-
perdiçar de oportunidades, desaproveitar ciclos de crescimento para 
lançar as bases de uma economia e de uma sociedade mais produti-
vas, mais ambiciosas, mais sólidas, pode constituir uma receita para 
o desastre. Quando olhamos para a nova austeridade, ou aquela que 
supostamente já não existe – não entro na discussão de que a austeri-
dade existiu porque nós eramos pessoas más –, a forma como se optou 
por fazer um ajustamento orçamental acumula riscos absolutamente 
insustentáveis para as finanças públicas. A forma como se têm estran-
gulado os serviços públicos, como se tem recusado qualquer inves-
timento, incluindo o investimento de reposição, significa que, mais 
dia menos dia, a pressão sobre as finanças públicas será insustentável. 
Ou então deixamos de ter um serviço nacional de saúde que fun-
cione, deixamos de ter uma escola pública que funcione, deixamos 
de ter um Estado que funcione. E se o período da Troika abalou a 
confiança dos cidadãos, imagine-se o que será uma incapacidade de 
manter aquilo que demos como adquirido, que constitui uma malha 
de segurança muito importante para as nossas preocupações futuras. 
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Para concluir, sei que soarei a catastrofista, mas procuro refletir 
uma preocupação, sendo certo que acho que é possível dar a volta. 
Aquilo que me preocupa particularmente não é tanto se Portugal 
precisará de uma nova intervenção externa, mas se, precisando, a 
tem. Estou convencida que seria infinitamente pior precisarmos 
de ajuda e não conseguirmos obtê-la. Aí, naturalmente, o nosso 
orçamento ficava logo equilibrado: tínhamos receitas até dezembro 
e despesas talvez até julho, tínhamos um défice zero. O custo que 
isso tem é incompreensível para a generalidade das pessoas. Não 
têm consciência do que isso poderia significar, mas é um risco que 
continua a estar presente e que nos obrigaria, sobretudo quem tem 
grandes responsabilidades de governo, a ter uma atitude bem mais 
responsável quanto ao futuro. 

Tirámos algumas lições, mas infelizmente não são as suficientes. 
Espero que ainda vamos a tempo de aprender mais algumas sem 
necessitar de repetição de crises, mas é um esperar a que atribuo 
uma probabilidade não tão elevada como gostaria. Acho que cor-
remos sérios riscos e que é uma pena que aquilo que foi tão dura-
mente aprendido pareça estar a ser tão rapidamente esquecido.
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