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Carlos	  Morais	  Vieira	  –	  Boa	  noite	  a	  todos.	  Começava	  por	  saudar	  o	  Senhor	  Vice-‐
Presidente	  do	  Partido	  da	  Comissão	  Política	  Nacional,	  Dr.	  Marco	  António	  Costa,	  
saudava	  também	  os	  nossos	  conferencistas	  e	  convidados	  desta	  noite,	  Dr.	  Luís	  Amado,	  
Dr.	  Vítor	  Martins	  e	  o	  Dr.	  Carlos	  Coelho.	  Agradecer	  a	  vossa	  presença,	  nesta	  noite,	  
nesta	  iniciativa	  dos	  40	  anos	  do	  PSD	  e	  40	  anos	  de	  democracia	  e,	  naturalmente	  
congratular-‐me	  com	  esta	  iniciativa	  do	  partido	  que	  me	  parece	  muito	  importante	  no	  
relacionamento	  com	  as	  bases,	  com	  a	  militância	  e	  naturalmente	  com	  todo	  o	  nosso	  
distrito.	  Mas	  não	  podia	  deixar	  também	  de	  saudar,	  também	  e	  em	  primeiro	  lugar,	  as	  
pessoas	  que	  este	  ano	  fazem	  40	  anos	  de	  militância	  do	  nosso	  partido	  PPD/PSD.	  Por	  
isso,	  para	  esses,	  que	  estão	  aqui	  alguns,	  e	  bastantes	  do	  distrito,	  uma	  salva	  de	  palmas	  
e	  parabéns	  pelo	  vosso	  trabalho.	  Saudava	  os	  senhores	  deputados,	  os	  senhores	  
Presidentes	  de	  Câmara	  do	  Distrito,	  João	  Manuel	  Esteves	  e	  Jorge	  Mendes,	  
Presidentes	  das	  Assembleias	  Municipais,	  Francisco	  Araújo,	  Alberto	  Vilas,	  Presidente	  
da	  JSD	  Distrital,	  Presidentes	  das	  Secções…	  das	  Comissões	  Políticas	  de	  Secção	  do	  
distrito,	  da	  JSD,	  dos	  TSTs,	  autarcas,	  militantes	  em	  geral,	  para	  todos,	  muito	  boa	  noite.	  
É	  um	  gosto	  muito	  especial	  estar	  convosco	  nesta	  noite.	  Duas	  breves	  palavras	  em	  
relação	  àquilo	  que	  tem	  sido	  também	  um	  pouco	  da	  nossa	  história	  do	  partido.	  
Também	  o	  António	  Roleira	  Marinho	  que	  é	  o	  Coordenador	  da	  Comissão	  das	  
Comemorações	  dos	  40	  anos	  do	  distrito,	  irá	  fazer	  naturalmente	  aqui	  um	  breve	  
historial	  sobre	  aquilo	  que	  o	  partido	  fez	  nestes	  40	  anos	  de	  percurso.	  	  

Os	  fundadores	  do	  PPD/PSD,	  Francisco	  Sá	  Carneiro,	  Magalhães	  Mota	  e	  Francisco	  
Pinto	  Balsemão	  começaram	  por	  defender	  activa	  e	  convictamente	  os	  valores	  da	  
social-‐democracia	  antes	  do	  25	  de	  Abril.	  O	  seu	  papel	  na	  conquista	  da	  democracia	  
deve	  ser	  integrado	  na	  construção	  do	  tempo	  histórico.	  Nos	  40	  anos	  do	  25	  de	  Abril	  
não	  se	  comemora	  apenas	  um	  dia	  em	  concreto,	  mas	  sim	  o	  início	  de	  uma	  dinâmica	  
que	  se	  tem	  desenvolvido	  ao	  longo	  de	  4	  décadas	  e	  na	  qual	  o	  PPD/PSD	  tem	  
desempenhado	  um	  papel	  central.	  Assinalar	  o	  quadragésimo	  aniversário	  do	  PSD	  
ultrapassa	  a	  mera	  rotineira	  homenagem	  e	  simples	  referência	  a	  um	  aniversário	  que	  
se	  impõe	  meramente	  como	  uma	  data.	  Antes	  pelo	  contrário,	  quero	  sublinhar	  o	  
carácter	  único	  deste	  partido,	  a	  forma	  como	  a	  sua	  génese	  marcou	  claramente	  o	  seu	  
ADN.	  Foi	  e	  é	  um	  partido	  genuinamente	  interclassista	  que	  atravessa	  transversalmente	  
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a	  sociedade	  portuguesa,	  que	  nunca	  foi	  dominado	  por	  nenhuma	  elite	  bem	  pensante.	  
Que	  sempre	  teve	  as	  suas	  raízes	  bem	  firmes	  no	  terreno	  e	  na	  realidade	  portuguesa.	  
Mais	  do	  que	  um	  exercício	  de	  memória,	  quero	  utilizar	  este	  momento	  para	  olhar	  o	  
futuro.	  Tenho	  claro	  que	  só	  quem	  sabe	  de	  onde	  vem	  é	  que	  percebe	  claramente	  para	  
onde	  quer	  ir.	  Por	  isso,	  este	  exercício	  de	  perspectivação	  história	  deve	  ser	  isso	  mesmo,	  
uma	  forma	  de	  perspectivar	  o	  futuro.	  Tenho	  memória.	  Enquanto	  criança	  e	  jovem,	  nos	  
primeiros	  tempos	  do	  PPD/PSD.	  Lembro-‐me	  bem	  da	  capacidade	  que	  este	  partido	  teve	  
de	  rapidamente	  se	  impor	  como	  o	  partido	  dominante	  no	  nosso	  distrito.	  Com	  forte	  
implantação	  ao	  nível	  autárquico,	  agregador	  das	  principais	  forças	  vivas	  da	  nossa	  
região,	  como	  uma	  fonte	  de	  equilíbrio	  num	  momento	  em	  que	  os	  radicalismos	  eram	  
um	  perigo	  real	  no	  nosso	  país	  e	  região.	  Tivemos	  oportunidade	  de	  recordar	  os	  tempos	  
sempre	  importantes	  da	  construção	  de	  um	  projecto	  com	  a	  grandeza	  do	  nosso	  sistema	  
democrático	  e	  do	  nosso	  partido.	  Com	  momentos	  sempre	  marcantes,	  com	  episódios	  
cheios	  de	  humanidade,	  com	  peripécias	  mais	  ou	  menos	  hilariantes.	  Enfim,	  com	  uma	  
mistura	  de	  sentimentos	  e	  estados	  de	  alma	  que	  caracterizam	  todas	  as	  histórias	  que	  
são	  de	  facto	  significativas.	  O	  basismo,	  o	  apego	  à	  autoridade	  e	  à	  abertura	  social,	  a	  
unidade	  na	  diversidade	  local,	  a	  autonomia	  da	  Madeira	  e	  dos	  Açores,	  a	  especificidade	  
da	  JSD,	  o	  reformismo	  e	  nacionalismo	  popular.	  Estas	  são	  algumas	  ideias	  soltas	  que	  me	  
ocorrem	  quando	  penso	  nas	  principais	  marcas	  do	  nosso	  partido.	  Quando	  agora	  
olhamos	  para	  o	  percurso	  destes	  40	  anos,	  para	  as	  conquistas	  que	  obtivemos	  para	  
Portugal,	  para	  o	  papel	  do	  PPD/PSD	  na	  afirmação	  da	  democracia,	  na	  integração	  
europeia,	  no	  salto	  infra-‐estrutural	  que	  imprimiu	  modernidade	  e	  nos	  instalou	  na	  
Europa.	  Acabámos	  sempre	  por	  rever	  as	  características	  que	  estão	  marcadas	  no	  nosso	  
código	  genético.	  Portugal	  e	  os	  portugueses	  são	  europeus	  por	  geografia,	  convicção	  e	  
projecto.	  A	  Europa	  complementa	  e	  reforça	  a	  nossa	  vocação	  atlântica	  e	  universalista.	  
A	  integração	  na	  União	  Europeia	  é	  hoje	  uma	  condição	  essencial	  para	  preservar	  o	  
nosso	  legado	  histórico	  e	  universal	  e	  as	  relações	  que	  dele	  resultam.	  Fazemos	  parte	  do	  
destino	  europeu	  e	  hoje,	  para	  além	  de	  cidadãos	  portugueses,	  somos	  também	  
cidadãos	  europeus.	  Uma	  Europa	  que	  defende	  os	  valores	  da	  paz	  e	  do	  bem-‐estar	  
social,	  que	  combate	  à	  exclusão	  social	  e	  discriminações	  de	  qualquer	  natureza,	  que	  
afirme	  uma	  matriz	  humanista	  de	  direitos	  e	  valores	  de	  justiça	  e	  protecção	  social.	  No	  
âmbito	  das	  comemorações	  dos	  40	  anos	  de	  PSD,	  40	  anos	  de	  democracia,	  realiza-‐se	  
esta	  conferência	  com	  o	  tema	  Portugal	  e	  a	  vocação	  europeia,	  do	  ciclo	  de	  conferências	  
que	  se	  estão	  a	  realizar	  pelo	  país	  -‐	  a	  social-‐democracia	  no	  século	  XXI.	  Felicitamos	  a	  
Comissão	  Coordenadora	  das	  Comemorações	  presidida	  pelo	  nosso	  fundador	  
Francisco	  Pinto	  Balsemão	  e	  também	  o	  Presidente	  do	  nosso	  Partido,	  Pedro	  Passos	  
Coelho	  e	  toda	  a	  Comissão	  Política	  Nacional,	  pela	  ideia	  e	  organização	  destas	  
iniciativas	  que	  fazem	  lembrar	  acontecimentos	  de	  muitos	  anos	  e	  aproximar	  o	  partido	  
às	  bases,	  a	  muitos	  militantes	  e	  simpatizantes	  anónimos	  que	  por	  todo	  o	  país	  muito	  
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fizeram	  pelo	  nosso	  PPD/PSD.	  Pelo	  futuro	  dos	  nossos	  jovens	  e	  por	  Portugal.	  Bem	  
hajam!	  Muito	  obrigado	  a	  todos.	  Viva	  o	  PPD/PSD!	  Viva	  o	  Alto	  Minho!	  Viva	  Viana	  do	  
Castelo!	  Viva	  Portugal!	  Muito	  obrigado.	  

António	  Roleira	  Marinho	  –	  Boa	  noite	  a	  todos.	  Exmo.	  Senhor	  Vice-‐Presidente	  do	  PSD,	  
Dr.	  Marco	  António	  Costa,	  Sr.	  Presidente	  da	  Comissão	  Política	  Distrital	  do	  PSD	  Senhor	  
Dr.	  Luís	  Amado	  e	  Vítor	  Martins,	  Senhor	  Eurodeputado	  Carlos	  Coelho,	  caros	  
companheiras	  e	  companheiras,	  senhores	  deputados,	  minhas	  senhoras	  e	  meus	  
senhores.	  Compreenderão	  que	  para	  além	  da	  surpresa	  do	  convite	  para	  vos	  falar	  neste	  
encontro	  com	  tão	  ilustres	  personalidades	  da	  nossa	  vida	  social,	  política	  e	  académica,	  
me	  sinta	  um	  tanto	  atrapalhado,	  pois	  não	  terei	  o	  saber,	  o	  engenho	  e	  a	  capacidade	  
para	  situar	  o	  tema	  no	  patamar	  a	  que	  justamente	  todos	  esperarão	  que	  seja	  colocado.	  
Dada	  a	  riqueza	  do	  nosso	  património	  enquanto	  partido,	  alicerce	  da	  nossa	  democracia	  
e	  do	  contributo	  notável	  que	  tantos	  e	  tantos	  deram	  a	  esta	  causa,	  aqui	  no	  nosso	  
território	  distrital	  e	  que,	  para	  além	  disso,	  também	  ajudaram	  a	  espalhar	  por	  Portugal	  
o	  ideal	  social-‐democrata,	  e	  porque	  acho	  que	  outros	  companheiros	  estariam	  melhor	  
colocados	  para	  recordar	  esse	  passado	  que	  nos	  irmanou	  até	  ao	  presente.	  Mas	  vou	  
tentar	  dar	  umas	  pinceladas	  que,	  de	  algum	  modo,	  depois	  destes	  40	  anos,	  ainda	  nos	  
fortalecem	  para	  enfrentar	  as	  dificuldades	  dos	  tempos	  que	  vão	  correndo.	  	  

Tudo	  começou	  por	  aqui,	  a	  cidade,	  com	  os	  seus	  homens	  mais	  preparados	  que	  por	  
afinidades	  de	  amizade,	  de	  vizinhança,	  de	  profissão	  e	  de	  sentimentos	  de	  
proximidade,	  se	  foram	  agrupando	  e,	  com	  um	  ou	  outro	  elemento	  funcionando	  como	  
fermento,	  vindos	  do	  Porto,	  foram	  delineando	  a	  estratégia	  de	  alargar	  os	  contactos	  
pelos	  nossos	  10	  concelhos,	  recrutando	  um	  ou	  outro	  elemento	  com	  alguma	  
preponderância	  local	  que	  foi	  depois	  lançando	  as	  suas	  redes	  e	  construindo	  um	  tecido	  
mais	  coeso,	  a	  partir	  do	  qual	  se	  juntaram	  vontades	  e	  se	  constituíram	  os	  núcleos,	  
melhor	  dizendo,	  os	  grupos	  locais.	  Efectuada	  esse	  primeira	  sementeira,	  depressa	  se	  
espalhou	  a	  mensagem	  e	  se	  alargou	  a	  base	  de	  apoio,	  surgindo	  de	  todo	  o	  lado	  o	  
interesse	  na	  realização	  de	  reuniões,	  de	  comícios,	  de	  festas,	  de	  manifestações,	  não	  só	  
para	  divulgação	  do	  ideal	  social-‐democrata	  e	  da	  marcação	  das	  diferenças	  em	  relação	  
às	  outras	  formações	  políticas,	  mas	  também	  para	  saber	  quem	  eram	  os	  actores,	  isto	  é	  
os	  dirigentes	  regionais	  e	  nacionais,	  e	  os	  que,	  pelas	  nossas	  terras	  se	  mostravam	  
disponíveis	  e	  dispostos	  a	  dar	  a	  cara	  e,	  por	  outro	  lado,	  face	  ao	  número	  de	  carências	  
em	  que	  se	  vivia,	  quais	  as	  respostas;	  se	  calhar	  melhor	  dizendo,	  quais	  as	  promessas	  
que	  avançávamos	  para	  a	  modernidade	  que	  parecia	  surgir	  ao	  virar	  da	  esquina.	  Alguns	  
dos	  presentes	  se	  lembrarão,	  passados	  estes	  40	  anos,	  da	  primeira	  grande	  
manifestação	  em	  frente	  à	  primeira	  sede	  do	  PSD,	  ali	  na	  rua	  Martim	  Velho,	  com	  a	  
presença	  do	  saudoso	  Dr.	  Francisco	  Sá	  Carneiro	  onde	  nem	  sequer	  faltaram	  os	  tiros	  
pelas	  redondezas,	  as	  correrias,	  as	  pauladas,	  os	  cortes	  de	  luz.	  Mas	  nada	  disso	  fez	  
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dispersar	  os	  presentes.	  Ou	  aquele	  outro	  momento	  comicieiro	  no	  velhinho	  Sá	  de	  
Miranda,	  com	  a	  presença	  do	  Professor	  Emídio	  Guerreiro,	  o	  dirigente	  vindo	  da	  tal	  
esquerda	  caviar,	  mas	  sem	  dúvida	  um	  oposicionista	  com	  espírito	  revolucionário	  e	  que	  
nos	  fez	  viver	  muitos	  momentos	  de	  alta	  tensão,	  mas	  que	  foi	  um	  baluarte	  na	  defesa	  
intransigente	  da	  liberdade	  e	  da	  afirmação	  do	  PPD	  em	  momentos	  muito	  difíceis,	  
mexendo	  naquilo	  que	  era	  o	  centrismo	  do	  PPD,	  provocando	  acesas	  discussões	  
internas	  e	  externas	  no	  partido,	  e	  isto	  até	  no	  exacto	  momento	  em	  que	  assume	  a	  
presidência	  do	  PPD,	  após	  um	  Conselho	  Nacional	  do	  partido	  que	  se	  prolongou	  
durante	  24	  horas.	  Tratava-‐se	  de	  substituir	  o	  Dr.	  Sá	  Carneiro	  que	  logo	  a	  seguir	  partiria	  
para	  Londres	  por	  questões	  de	  saúde.	  Apresentavam-‐se	  3	  potenciais	  candidatos	  ao	  
lugar.	  Magalhães	  Mota,	  o	  favorito;	  Sá	  Borges,	  com	  apoios	  maioritários;	  e	  Mota	  Pinto,	  
o	  candidato	  do	  consenso.	  Após	  a	  primeira	  votação	  sem	  maiorias	  absolutas,	  Mota	  
Pinto	  retira	  a	  sua	  candidatura;	  avança	  Emídio	  Guerreiro	  que	  após	  3	  ou	  4	  voltas	  de	  
escrutínio,	  acaba	  por	  ser	  eleito.	  E	  sabem	  que	  Emídio	  Guerreiro	  nunca	  foi	  militante	  
inscrito	  no	  PSD,	  como	  relata	  Marcelo	  Rebelo	  de	  Sousa	  nas	  suas	  memórias?	  Isto	  só	  
mesmo	  no	  nosso	  partido!	  Dizia	  Emídio	  Guerreiro:	  “Este	  é	  o	  meu	  partido,	  porque	  aqui	  
até	  os	  sem	  razão,	  têm	  razão.”	  Ou,	  “No	  PPD	  não	  há	  direito	  de	  não	  ter	  direito.”	  Mas	  
voltemos	  ao	  nosso	  distrito.	  Recordo	  aquela	  gigantesca	  manifestação	  em	  frente	  ao	  
quartel	  do	  ex-‐BC9,	  hoje	  instalações	  sociais	  do	  Instituto	  Politécnico,	  ali	  à	  frente,	  em	  
final	  de	  tarde	  outonal	  e	  chuvosa,	  no	  ano	  de	  1975,	  em	  que	  o	  PPD	  tomou	  posição	  
contra	  o	  militarismo	  ditatorial	  do	  Coronel	  Corvacho	  próximo	  do	  PCP	  e	  a	  favor	  do	  
carismático	  Coronel	  Pires	  Veloso,	  que	  seria	  mais	  defensor	  dos	  valores	  da	  liberdade	  e	  
da	  democracia,	  porque…	  e	  também	  estava	  em	  causa	  o	  comando	  da	  região	  militar	  
norte.	  E	  verificava-‐se	  o	  crescendo	  do	  PCP	  na	  via	  revolucionária.	  Usaram	  da	  palavra	  
com	  veemência	  neste	  encontro,	  o	  Pedro	  Rocha,	  o	  Manuel	  Ribeiro,	  o	  Dr.	  Freitas	  e	  o	  
saudoso	  Dr.	  Abel	  Carneiro.	  Depois	  de	  muitas	  palavras	  de	  ordem	  e	  sempre	  debaixo	  de	  
chuva,	  com	  abrigos	  ou	  sem	  eles,	  ninguém	  arredou	  pé	  seguindo	  em	  desfile	  depois	  até	  
à	  Praça	  da	  República,	  onde	  de	  novo,	  já	  de	  noite,	  se	  ouviram	  inflamadas	  palavras	  de	  
protesto	  reclamando	  liberdade,	  liberdade,	  quase	  obrigando	  a	  própria	  calçada	  a	  gritar	  
slogans.	  Mas	  se	  estas	  foram	  manifestações	  na	  cidade,	  que	  dizer	  de	  tantas	  outras	  
pelo	  distrito	  fora?	  Em	  Barroselas,	  por	  exemplo,	  comandados	  por	  Oliveira	  Amaral,	  em	  
momentos	  de	  emergência,	  reunimos	  num	  quase	  palheiro,	  à	  luz	  de	  um	  Petromax,	  isto	  
é	  um	  candeeiro	  a	  gás	  (e	  que	  até	  era	  um	  luxo	  na	  época)	  foi	  como	  que	  uma	  reunião	  
política	  distrital	  na	  clandestinidade,	  pois	  havia	  que	  delinear	  estratégias	  e	  começava	  a	  
faltar	  segurança.	  Nas	  sedes	  de	  concelhias,	  quase	  sempre	  aconteciam	  rocambolescos	  
episódios	  com	  consequências	  às	  vezes	  mais	  radicais,	  como	  por	  exemplo	  em	  Vila	  
Nova	  de	  Cerveira,	  onde	  no	  primeiro	  encontro	  comício	  realizado,	  à	  porta	  do	  armazém	  
que	  servia	  de	  abrigo	  para	  as	  pessoas,	  foi	  incendiado	  um	  automóvel	  dos	  nossos	  
apoiantes.	  Embora,	  por	  estranho	  que	  pareça,	  até	  hoje	  nunca	  se	  provou	  se	  isso	  foi	  ou	  
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não	  uma	  provocação.	  A	  nossa	  improvisação	  era	  total.	  Recordo	  que	  logo	  aí,	  nesse	  
comício,	  eu,	  eu	  próprio,	  atrevi-‐me	  a	  esta	  tirada.	  O	  PPD	  dá-‐nos	  isto,	  mais	  aquilo	  e	  
aqueloutro.	  E	  então,	  o	  nosso	  saudoso	  companheiro	  Leite	  de	  Castro	  de	  imediato	  
rectifica.	  Aquilo	  que	  o	  Roleira	  Marinho	  queria	  dizer	  era	  que	  o	  PPD	  propõe-‐nos	  esta	  
ou	  aquela	  via,	  este	  ou	  aquele	  percurso,	  e	  é	  por	  esses	  valores	  e	  por	  esses	  caminhos	  
que	  haveremos	  de	  caminhar.	  Mas	  continuemos.	  No	  concelho	  de	  Caminha	  houve	  de	  
tudo.	  No	  comício	  realizado	  no	  velho	  teatro,	  as	  provocações	  foram	  tantas	  que	  se	  
chegou	  ao	  confronto	  físico.	  Em	  Vila	  Praia	  de	  Âncora	  em	  cujo	  comício	  só	  falei	  eu,	  
porque	  era	  o	  primeiro	  escalado,	  tivemos	  a	  sala	  invadida	  e	  só	  saímos	  dali	  escoltados	  
por	  militares	  vindos	  da	  Póvoa.	  E	  em	  Vilar	  de	  Mouros,	  numa	  noite	  de	  autêntica	  
tempestade,	  numa	  sala	  meio	  improvisada,	  boicotaram-‐nos	  a	  sessão,	  impedindo	  as	  
pessoas	  de	  se	  aproximarem.	  E	  depois,	  à	  luz	  de	  candeeiros,	  fomos	  obrigados	  a	  falar	  
exactamente	  para	  aqueles	  que	  estavam	  a	  impedir	  a	  nossa	  acção.	  E	  só	  então	  
pudemos	  ir	  embora.	  A	  temperatura	  política	  estava	  em	  crescendo	  e	  aí	  por	  Junho	  de	  
1975,	  a	  distrital	  decide	  fazer	  um	  encontro,	  concentração	  no	  alto	  da	  Serra	  d’Arga,	  na	  
Chão	  Grande,	  na	  Senhora	  do	  Minho,	  e	  quando	  subíamos	  a	  serra,	  Domingo	  de	  
manhã,	  pela	  rádio	  dos	  nossos	  carros,	  ouvimos	  afirmações	  bombásticas	  de	  Otelo	  
Saraiva	  de	  Carvalho	  que	  então	  desabrido	  atirava:	  se	  não	  teria	  sido	  melhor	  ter	  
eliminado	  umas	  centenas	  ou	  milhares	  de	  contra-‐revolucionários	  no	  Campo	  Pequeno,	  
antes	  de	  serem	  eles	  a	  fazerem-‐no	  aos	  responsáveis	  da	  Revolução.	  Chegados	  ao	  alto,	  
todos	  se	  entreolham.	  E	  logo	  o	  saudoso	  engenheiro	  Leite	  de	  Castro,	  sempre	  ele,	  se	  
dirige	  aos	  presentes	  com	  ar	  sério	  e	  preocupado,	  alertando	  para	  os	  perigos	  e	  para	  as	  
lutas	  que	  ainda	  teríamos	  de	  enfrentar	  para	  sedimentar	  as	  promessas	  de	  Abril.	  E	  era	  
verdade!	  Foram	  tempos	  duros,	  mas	  o	  PPD	  soube	  responder	  e	  sempre	  esteve	  na	  linha	  
da	  frente	  nos	  combates	  em	  prol	  da	  liberdade	  que	  procurávamos	  a	  todo	  o	  custo	  para	  
Portugal.	  Em	  Ponte	  de	  Lima,	  embora	  apupados,	  em	  sala	  a	  rebentar	  pelas	  costuras,	  
levámos	  a	  carta	  a	  Garcia,	  porque	  o	  jovem	  então	  Teófilo	  Carneiro	  que	  julgo	  que	  ainda	  
anda	  por	  aí,	  tinha	  o	  contributo	  para	  a	  segurança	  de	  um	  grupo	  de	  bons	  ciganos.	  Ponte	  
de	  Lima	  foi	  também	  notícia	  no	  momento	  em	  que	  a	  sede	  do	  PPD	  é	  assaltada	  e	  
incendiada,	  ficando	  o	  PPD	  na	  expectativa	  do	  que	  viria	  a	  seguir,	  pois	  o	  confronto	  
adivinhava-‐se	  na	  rua.	  Em	  Paredes	  de	  Coura	  as	  coisas	  processavam-‐se	  quase	  na	  
clandestinidade.	  E	  foi	  assim	  por	  muito	  tempo,	  pois	  os	  grupos	  de	  extrema-‐esquerda,	  
embora	  pouco	  numerosos,	  eram	  activíssimos.	  Mas	  mesmo	  assim	  o	  PPD	  tinha	  boa	  
implantação	  por	  aquelas	  bandas.	  E	  na	  passagem	  de	  uma	  gigantesca	  caravana,	  
improvisámos	  um	  comício	  defronte	  da	  câmara	  municipal,	  servindo-‐nos	  de	  palco	  os	  
capôs	  dos	  automóveis,	  sempre	  com	  um	  ânimo	  forte	  e	  ultrapassando	  as	  provocações	  
que	  surgiam	  de	  todos	  os	  lados.	  Quase	  poderíamos	  dizer	  o	  mesmo	  de	  Melgaço.	  E	  em	  
Monção	  onde	  logo	  de	  início	  começou	  a	  pontificar	  o	  CDS,	  marcámos	  uma	  presença	  
bem	  forte.	  E	  no	  primeiro	  comício	  no	  cineteatro	  Repleto,	  obrigámos	  os	  contestatários	  
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a	  abandonar	  a	  sala,	  sob	  pena	  de	  serem	  expulsos	  à	  força,	  o	  que	  conseguimos.	  Mas	  
em	  Monção	  aconteceu	  um	  outro	  momento	  de	  algum	  aparato.	  Já	  aí	  por	  Fevereiro-‐
Março	  de	  ’76,	  e	  eu	  já	  relatei	  isto	  há	  dias	  em	  Viana	  do	  Castelo	  quando	  participava	  
num	  debate	  sobre	  os	  trabalhos	  da	  Assembleia	  Constituinte	  e	  a	  Constituição.	  Por	  
causa	  do	  futebol,	  sempre	  o	  futebol,	  o	  Desportivo	  de	  Monção	  teria	  sido	  prejudicado	  
por	  desastrosa	  arbitragem,	  e	  seria	  despromovido	  na	  hierarquia	  futebolística.	  E,	  logo	  
de	  seguida,	  Domingo	  à	  tarde,	  todos	  se	  mobilizam	  para	  o	  centro	  da	  vila	  e	  não	  tardou	  
nada	  que	  no	  edifício	  da	  câmara	  se	  hasteasse	  a	  bandeira	  espanhola.	  E	  muitas	  outras	  
pelas	  ruas	  à	  volta.	  Foi	  um	  escândalo.	  E	  no	  dia	  seguinte,	  os	  comentários	  eram	  mais	  
que	  muitos,	  fora	  e	  dentro	  do	  PPD,	  fora	  e	  dentro	  de	  Monção.	  O	  assunto	  chegou	  
mesmo	  a	  aflorar-‐se	  na	  Assembleia	  Constituinte	  no	  período	  de	  antes	  da	  ordem	  do	  
dia,	  com	  os	  deputados	  do	  distrito	  a	  pôr	  água	  na	  fervura	  e…	  de	  novo	  o	  nosso	  
deputado	  e	  engenheiro	  Leite	  de	  Castro,	  amigo	  mais	  preocupado	  que	  todos,	  pois	  o	  
Presidente	  da	  Comissão	  Administrativa	  da	  Câmara	  era	  o	  nosso	  companheiro	  o	  
Senhor	  Samarão,	  também	  de	  saudosa	  memória,	  e	  temia-‐se	  que	  pudesse	  haver	  
penalidades	  a	  aplicar.	  Mas	  logo	  tudo	  se	  abanou	  e	  aqui	  o	  PPD	  esteve	  por	  dentro	  desta	  
forte	  movimentação.	  Nos	  Arcos,	  em	  Fonte	  da	  Barca	  e	  em	  Valença,	  à	  parte	  das	  
pequenas	  tricas	  e	  as	  disputas	  locais,	  o	  calor	  próprio	  que	  se	  colocava	  na	  luta,	  tudo	  se	  
foi	  processando	  com	  mais	  naturalidade,	  embora	  em	  Sardoal	  de	  Valença	  se	  viesse	  a	  
registar	  um	  episódio	  que	  teve	  alguma	  relevância,	  depois	  sanado	  sem	  consequências	  
de	  maior.	  Mas	  em	  Valença	  também	  numa	  conturbada	  Assembleia	  Distrital	  do	  
partido	  (porque	  o	  partido	  também	  é	  assim;	  continua	  hoje	  ainda	  a	  ser	  assim!),	  se	  
contestavam	  e	  se	  confrontavam	  duas	  linhas	  antagónicas	  e	  uma	  delas	  apadrinhada,	  
mais,	  seria	  aquela	  minoritária	  local,	  mas	  que	  apadrinhada	  mais	  pelos	  órgãos	  
dirigentes	  nacionais,	  foi	  também	  um	  momento	  muito	  forte	  e	  que	  marcou	  a	  nossa	  
passagem,	  a	  nossa	  presença,	  neste	  distrito.	  	  

Já	  um	  pouco	  de	  tempo	  mais	  tarde	  surge	  o	  episódio	  das	  propostas	  da	  divisão	  da	  
freguesia	  de	  Anha	  e	  a	  criação	  da	  freguesia	  de	  Chafé	  a	  que	  o	  PPD	  se	  opunha.	  Há	  uma	  
autêntica	  guerra,	  um	  levantamento	  geral,	  com	  rebate	  de	  sinos,	  cortes	  de	  estradas,	  
desfiles,	  manifestações	  e	  agentes	  do	  PPD/PSD	  à	  frente.	  Lembram-‐se	  que	  a	  calma	  só	  
voltou	  quando	  as	  gentes	  de	  Anha,	  com	  a	  sua	  Junta	  de	  Freguesia	  a	  liderar,	  aceitou	  
englobar	  como	  contrapartida…	  aceitou	  como	  contrapartida	  a	  elevação	  de	  Anha	  a	  
vila,	  vila	  que	  em	  princípio	  deveria	  englobar	  todo	  o	  território	  e	  assim	  impedir	  o	  
surgimento	  da	  freguesia	  de	  Chafé.	  Porém	  este	  desiderato	  depois	  não	  pôde	  
concretizar-‐se,	  porque	  o	  partido	  na	  Assembleia	  da	  República	  entendeu	  que	  seria	  ir	  
longe	  de	  mais.	  Pelo	  distrito	  passaram	  todos	  os	  dirigentes	  nacionais	  do	  PPD	  em	  
momentos	  de	  afirmação	  política:	  Sá	  Carneiro,	  Magalhães	  Mota,	  Pinto	  Balsemão,	  
Mota	  Pinto,	  Emídio	  Guerreiro,	  Pedro	  e	  Helena	  Roseta,	  Amândio	  de	  Azevedo,	  Cunha	  
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Leal,	  Menéres	  Pimentel,	  Eurico	  de	  Melo,	  todos	  os	  outros,	  tantos	  outros,	  tantos	  
outros.	  Tivemos	  o	  privilégio,	  que	  mesmo	  assim	  às	  vezes	  contestámos,	  porque	  somos	  
reivindicativos	  pela	  nossa	  terra,	  de	  terem	  sido	  cabeças	  de	  lista	  às	  eleições	  à	  
Constituinte	  e	  à	  Assembleia	  da	  República,	  nomes	  como	  o	  Engenheiro	  Leite	  de	  Castro,	  
o	  Engenheiro	  Oliveira	  Martins,	  o	  Dr.	  Lucas	  Pires,	  infelizmente	  todos	  eles	  já	  falecidos,	  
o	  Dr.	  Américo	  Sequeira,	  o	  Dr.	  Castro	  Caldas,	  o	  Dr.	  Silva	  Domingos	  e	  ainda	  o	  Prof.	  João	  
de	  Deus	  Pinheiro,	  o	  Dr.	  Marques	  Mendes	  e	  agora	  os	  outros	  a	  seguir	  já	  são	  mais	  
recentes.	  Todos	  eles	  muito	  ajudaram	  na	  implantação	  do	  partido	  e	  no	  desencravar	  de	  
velhas	  aspirações	  do	  nosso	  distrito.	  Ganhámos	  para	  o	  distrito	  com	  esta	  caminhada,	  
alguma	  coisa.	  E	  aí	  está	  por	  exemplo,	  o	  Instituto	  Politécnico	  de	  que	  este	  edifício	  faz	  
parte,	  que	  é	  uma	  aposta	  e	  uma	  proposta	  do	  PSD,	  pois	  foi	  uma	  das	  novidades	  que	  
apareceu	  no	  manifesto	  eleitoral	  do	  partido	  quando	  se	  reacendeu	  a	  questão	  de	  uma	  
Universidade	  ou	  de	  um	  pólo	  da	  Universidade	  do	  Minho	  e	  tivemos	  no	  então	  ministro	  
João	  de	  Deus	  Pinheiro	  o	  apoio	  necessário	  para	  a	  concretização	  desse	  objectivo.	  E	  
parece	  que	  esta	  origem,	  esta	  origem	  desta	  instituição	  de	  ensino	  se	  perdeu	  no	  
tempo.	  Ela	  pertence	  por	  inteiro	  ao	  PPD/PSD.	  Outro	  tanto	  naquilo	  que	  se	  foi	  
concretizando	  no	  ensino	  profissional	  e	  no	  ensino	  geral,	  apesar	  de	  tantas	  
dificuldades.	  Não	  esquecemos	  também	  a	  grande	  transformação	  que	  se	  verificou	  nas	  
vias	  de	  comunicação,	  nas	  estradas,	  nas	  pontes,	  e	  até	  as	  modernas	  rotundas,	  
pavilhões,	  e	  coisas	  que	  tais,	  mas…	  mas…	  continuamos	  com	  a	  esperança	  de	  que	  a	  
Europa	  se	  venha	  ainda	  a	  reflectir	  com	  mais	  ênfase	  no	  nosso	  território.	  Por	  certo	  que	  
V.	  Exas.	  começam	  a	  bocejar	  com	  a	  minha	  arenga	  e	  esperam	  intervenções	  mais	  
suculentas	  dos	  ilustres	  convidados.	  E	  eu,	  para	  terminar,	  deixo	  duas	  notas	  e	  quase	  
uma	  provocação	  sobre	  o	  que	  a	  Europa	  nos	  terá	  penalizado	  ao	  condenar	  à	  morte	  o	  
nosso	  débil	  tecido	  industrial:	  na	  cerâmica,	  na	  indústria	  naval	  que	  não	  se	  modernizou,	  
na	  indústria	  da	  transformação	  de	  madeiras	  que	  era	  um	  dos	  nossos	  filões,	  e	  até	  no	  
campo	  agrícola,	  com	  a	  nossa	  organização	  ou	  desorganização	  minifundiária	  que	  não	  
aguentou	  o	  embate,	  e	  ficámos	  mais	  dependentes	  e	  mais	  pobres	  nesses	  sectores,	  e	  
ainda	  não	  reagimos	  com	  a	  força	  que	  se	  impõe.	  Temos	  e	  tivemos	  nessa	  altura	  o	  nosso	  
companheiro	  Francisco	  Torres	  que	  eu	  muitas	  vezes	  cito	  que	  nos	  dizia:	  “Vocês	  não	  se	  
enganem,	  vocês	  não	  se	  enganem	  que	  a	  nossa	  terra	  vai	  ser	  uma	  terra	  de	  cabreiros.	  
Cabreiros!	  Isto	  quer	  dizer,	  apascentação	  de	  cabras.	  Ele	  está	  aí	  e	  se	  calhar	  a	  rir-‐se	  
interiormente	  desta	  nota,	  mas	  isto	  aconteceu.	  E	  aí	  fica	  também,	  digamos,	  estes	  dois	  
pontos	  também	  aguardando	  a	  resposta	  dos	  nossos	  ilustres	  europeístas	  políticos.	  	  

Decerto	  que	  outros	  meus	  amigos,	  melhor,	  muito	  melhor	  do	  que	  eu	  poderiam	  relatar	  
outros	  factos	  e	  outros	  momentos	  mais	  marcantes	  do	  nosso	  percurso,	  do	  nosso	  
projecto	  colectivo.	  Eu	  limitei-‐me	  a	  lembrar	  alguns	  momentos	  mais	  duros,	  e	  até	  por	  
isso	  mais	  sentidos,	  mas	  incumbiram-‐me	  dessa	  missão	  que	  aceitei	  por	  respeito	  para	  
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com	  todos	  quantos	  se	  envolveram	  neste	  projecto	  e	  também	  por	  isso	  mesmo	  estas	  
notas	  tão	  despretensiosas	  e	  este	  repto	  aos	  sábios	  da	  causa	  europeia.	  Muito	  
obrigados	  e	  continuemos	  abraçados	  na	  social-‐democracia.	  	  

Marco	  António	  Costa	  –	  Amigos,	  uma	  boa	  noite	  a	  todos.	  Permitam-‐me	  que	  eu	  
comece	  por	  saudar	  os	  nossos	  convidados,	  o	  Dr.	  Luís	  Amado	  e	  o	  Dr.	  Vítor	  Martins	  que	  
muito	  nos	  honram	  com	  a	  sua	  presença	  e	  que	  muito	  prestigiarão	  este	  evento	  que	  
estamos	  a	  realizar	  por	  todo	  o	  país	  que	  é	  um	  evento	  não	  só	  de	  comemorar	  a	  nossa	  
história	  mas	  também	  projectar	  o	  nosso	  futuro	  discutindo	  temas	  que	  são	  centrais	  
para	  o	  nosso	  futuro	  colectivo.	  O	  PSD	  comemora	  agora	  os	  40	  anos	  e	  comemora	  com	  o	  
espírito	  que	  sempre	  esteve	  ao	  longo	  da	  sua	  história,	  na	  sua	  génese	  e	  também	  na	  sua	  
acção	  política.	  O	  espírito	  reformista,	  um	  espírito	  de	  projectar	  o	  futuro	  com	  ambição,	  
e	  um	  espírito	  de	  desejar	  encontrar	  soluções	  para	  o	  quotidiano	  dos	  portugueses.	  
Ouvir	  e	  ver	  estes	  filmes	  fazem	  com	  certeza	  muitos	  dos	  que	  aqui	  estão	  recordar	  
tempos	  que	  foram	  tempos	  verdadeiramente	  marcantes	  da	  nossa	  história.	  Farão	  
muitos	  reviver	  momentos	  importantes	  da	  sua	  vida,	  e	  recordar	  de	  forma	  saudosa	  
líderes	  que	  tivemos	  como	  Francisco	  Sá	  Carneiro,	  o	  que	  ele	  simboliza	  ainda	  hoje	  para	  
as	  novas	  gerações	  e	  para	  tudo	  aquilo	  que	  é	  uma	  ambição	  colectiva	  deste	  partido,	  em	  
querer	  manter	  viva	  a	  sua	  memória,	  o	  seu	  legado	  e	  particularmente	  o	  seu	  exemplo.	  
Mas	  este	  partido	  que	  hoje	  nós	  representamos	  e	  que	  temos	  o	  dever	  de	  não	  defraudar	  
aquele	  que	  foi	  o	  caminho	  que	  foi	  construído	  de	  forma	  tão	  exemplar	  por	  aqueles	  que	  
nos	  antecederam,	  este	  é	  um	  partido	  de	  causas,	  é	  um	  partido	  de	  disponibilidade	  para	  
olhar	  permanentemente	  para	  todas	  as	  questões	  de	  fundo	  da	  sociedade	  portuguesa,	  
quer	  seja	  no	  plano	  interno	  quer	  seja	  na	  sua	  interacção	  com	  a	  comunidade	  
internacional	  e	  repensar	  o	  seu	  posicionamento,	  projectar	  esse	  posicionamento	  e	  
lançar	  pistas	  para	  um	  caminho	  que	  a	  sociedade	  portuguesa	  possa	  vir	  a	  trilhar	  no	  
futuro.	  E	  este	  conjunto	  de	  sessões	  que	  estamos	  a	  realizar	  pelo	  país,	  para	  além	  de	  
tornar	  possível	  revivermos	  a	  história,	  confraternizarmos	  com	  amigos	  que	  já	  não	  
vemos	  há	  muito	  tempo,	  recordarmos	  momentos	  da	  nossa	  vida	  pessoal,	  também	  
permite	  olharmos	  exactamente	  para	  o	  futuro.	  Estas	  sessões	  que	  estamos	  a	  realizar,	  
a	  primeira	  das	  quais	  realizou-‐se	  em	  Coimbra,	  permite	  que	  estas	  intervenções	  que	  
hoje	  aqui	  vão	  ser	  feitas	  num	  modelo	  em	  que	  o	  nosso	  companheiro	  Carlos	  Coelho	  
será	  o	  orador	  base,	  terá	  a	  responsabilidade	  de	  procurar	  apresentar	  aquilo	  que	  foi	  o	  
legado	  político	  do	  Partido	  Social	  Democrata	  nestes	  40	  anos	  de	  história	  para	  o	  
posicionamento	  de	  Portugal	  face	  à	  Europa,	  mas	  também	  a	  capacidade	  de	  
chamarmos	  ao	  debate,	  pessoas	  que	  podem	  abrilhantar	  este	  debate,	  deixar	  aqui	  as	  
suas	  opiniões	  que	  depois	  serão	  não	  só	  veiculadas	  por	  via	  da	  vossa	  presença,	  mas	  por	  
via	  da	  gravação	  que	  está	  a	  ser	  efectuada,	  pela	  transmissão	  em	  directo	  que	  neste	  
momento	  está	  a	  acontecer	  através	  do	  PSD	  TV,	  e	  também	  através	  da	  publicação	  de	  
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um	  livro	  onde	  serão	  compilados	  todos	  os	  contributos	  que	  estas	  personalidades	  
darão	  para	  estes	  debates.	  Diria	  mais	  que	  o	  Dr.	  Luís	  Amado	  e	  o	  Dr.	  Vítor	  Martins,	  e	  o	  
Carlos	  Coelho,	  ficarão	  intimamente	  ligados	  à	  história	  dos	  40	  anos	  do	  PSD,	  ficarão	  
intimamente	  ligados	  não	  só	  ao	  momento	  comemorativo,	  mas	  particularmente	  na	  
fixação	  daquela	  que	  é	  uma	  visão	  perspectiva	  de	  futuro	  relativamente	  à	  estratégia	  
que	  o	  Partido	  virá	  a	  estruturar	  em	  sede	  de	  política	  europeia.	  Nesta	  circunstância,	  
quero	  agradecer	  a	  vossa	  presença.	  Termino	  esta	  minha	  intervenção,	  dizendo	  que	  
muito	  nos	  honra	  ouvir	  companheiros	  como	  o	  Dr.	  António	  Roleira	  Marinho	  que	  aqui	  
usou	  da	  palavra	  e	  que	  nos	  trouxe	  o	  seu	  testemunho,	  o	  testemunho	  da	  história	  do	  
PSD	  neste	  distrito,	  a	  participação	  do	  nosso	  Partido	  na	  vida	  deste	  distrito	  e	  que	  
também	  será	  objecto	  de	  uma	  publicação	  no	  âmbito	  das	  Comemorações	  dos	  40	  anos.	  
Haverá	  um	  espaço	  só	  para	  uma	  publicação	  com	  a	  história	  do	  PSD	  em	  cada	  um	  dos	  
distritos.	  Nós	  queremos	  com	  estas	  comemorações	  deixar	  um	  legado	  de	  futuro,	  que	  
as	  novas	  gerações	  daqui	  a	  40	  anos	  possam	  saber	  o	  que	  foi	  feito	  nos	  primeiros	  40	  
anos,	  o	  que	  pensámos	  que	  deveria	  ser	  feito	  nos	  40	  anos	  seguintes,	  e	  acima	  de	  tudo,	  
que	  aqueles	  que	  estavam	  neste	  momento	  no	  exercício	  de	  funções	  neste	  partido	  se	  
orgulham	  muito	  de	  poderem	  carregar	  o	  simbolismo	  da	  importância	  para	  democracia	  
e	  para	  o	  bem-‐estar	  dos	  portugueses	  que	  o	  Partido	  Social	  Democrata	  representa	  no	  
plano	  democrático	  português.	  Uma	  palavra	  para	  o	  Senhor	  Presidente	  da	  Distrital,	  
para	  o	  Senhor	  Presidente	  da	  Assembleia	  Distrital,	  para	  os	  Senhores	  Presidentes	  de	  
Câmara,	  para	  os	  nossos	  autarcas	  e	  para	  os	  nossos	  deputados.	  O	  trabalho	  que	  tem	  
sido	  feito	  ao	  longo	  destes	  anos	  também	  é	  um	  trabalho	  fundamentalmente	  que	  é	  
protagonizado	  por	  estas	  pessoas;	  por	  pessoas	  que	  no	  dia-‐a-‐dia	  junto	  das	  populações	  
representam	  democraticamente	  essas	  populações.	  E	  nesta	  circunstância	  não	  só	  
cumprimentá-‐los,	  mas	  agradecer-‐lhes	  a	  presença	  e	  dizer	  que	  seguramente	  
continuarão	  a	  ser	  nos	  próximos	  40	  anos	  os	  portadores	  dos	  nossos	  valores.	  Muito	  
obrigado.	  

Carlos	  Coelho	  –	  Por	  iniciativa	  do	  Dr.	  Balsemão,	  uma	  componente	  para	  pensarmos	  o	  
futuro,	  e	  aqui	  para	  Viana	  do	  Castelo,	  ficou	  decidido	  que	  o	  tema	  seria	  a	  questão	  da	  
nossa	  integração	  europeia.	  Posso	  dizer	  que	  o	  legado	  do	  PSD	  a	  propósito	  da	  Europa	  
tem	  muito	  a	  ver	  com	  a	  forma	  como	  Francisco	  Sá	  Carneiro	  nos	  posicionou.	  Francisco	  
Sá	  Caneiro	  disse,	  ainda	  o	  PSD	  não	  existia,	  ainda	  antes	  do	  25	  de	  Abril,	  que	  Portugal	  
precisava	  de	  se	  reencontrar	  com	  a	  Europa.	  E	  ele	  disse,	  uma	  coisa	  que	  mais	  tarde	  
seria	  perceptível,	  que	  para	  nós	  a	  Europa	  não	  era	  uma	  questão	  económica.	  Ele	  disse-‐
o	  de	  uma	  forma	  clara,	  nós	  queremos	  entrar	  na	  Europa	  democrática,	  não	  sobretudo	  
por	  uma	  razão	  económica,	  mas	  por	  uma	  razão	  de	  projecto.	  Ele	  estava	  naturalmente	  
a	  referir-‐se	  à	  filiação	  democrática,	  mas	  também	  à	  circunstância	  de	  achar	  que,	  o	  
Portugal,	  o	  orgulhosamente	  sós,	  o	  Portugal	  que	  estava	  alheado	  da	  via	  europeia,	  
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tinha	  que	  se	  reconciliar	  com	  o	  resto	  do	  continente	  e	  fazer	  parte	  dessa	  família	  
democrática	  mais	  alargada.	  Quando	  Mário	  Soares,	  em	  nome	  de	  Portugal,	  pede	  a	  
adesão	  à	  então	  CEE,	  Sá	  Carneiro	  estava	  na	  Oposição,	  o	  PSD	  estava	  na	  Oposição;	  mas	  
fomos	  os	  primeiros	  a	  dizer	  que	  esse	  era	  o	  nosso	  projecto	  e	  a	  fazer	  coro	  com	  o	  
Governo	  de	  Portugal	  a	  defender	  a	  nossa	  adesão	  à	  Europa.	  Com	  Francisco	  Pinto	  
Balsemão,	  já	  como	  Primeiro-‐Ministro	  de	  Portugal,	  foram	  negociados	  quase	  todos	  os	  
dossiers	  de	  adesão	  à	  União	  Europeia.	  Com	  Rui	  Machete,	  primeiro	  com	  Carlos	  Mota	  
Pinto	  e	  depois	  com	  Rui	  Machete,	  concluiu-‐se,	  o	  Governo	  do	  bloco	  central	  com	  Mário	  
Soares,	  a	  adesão	  à	  União	  Europeia	  e	  o	  Tratado	  de	  adesão	  é	  também	  assinado	  por	  Rui	  
Machete.	  Há	  uma	  assinatura	  social-‐democrata	  nesse	  acto	  histórico.	  Com	  Cavaco	  
Silva	  dão-‐se	  passos	  fundamentais	  para	  a	  adaptação	  da	  estrutura	  económica	  de	  
Portugal	  à	  Estrutura	  económica	  europeia	  e	  para	  a	  adesão	  de	  Portugal	  à	  União	  
Económica	  e	  Monetária.	  E	  depois,	  com	  Durão	  Barroso,	  quer	  como	  Primeiro-‐Ministro	  
quer	  depois	  como	  Presidente	  da	  Comissão	  Europeia	  durante	  10	  anos,	  Portugal,	  
através	  de	  um	  social-‐democrata,	  continua	  a	  ter	  uma	  presença	  grande	  na	  história	  do	  
processo	  de	  adesão	  de	  Portugal	  à	  Europa	  comunitária.	  Bem,	  em	  bom	  rigor,	  nós	  
temos	  que	  dizer	  que	  este	  projecto	  de	  que	  o	  PSD	  se	  orgulha	  não	  foi	  um	  projecto	  
social-‐democrata.	  Foi	  um	  projecto	  nacional.	  Muitos	  outros,	  socialistas	  e	  democratas-‐
cristãos,	  estiveram	  no	  mesmo	  barco.	  E	  com	  poucas	  excepções	  que	  ainda	  hoje	  
permanecem	  na	  vida	  política	  portuguesa,	  não	  há	  uma	  opinião	  contrária	  à	  nossa	  
adesão	  à	  União	  Europeia	  ou	  à	  nossa	  manutenção.	  Curiosamente,	  nessas	  eleições	  
europeias	  (foram	  as	  primeiras	  desde	  há	  muito	  tempo),	  em	  que	  o	  PCP	  regressou	  a	  um	  
discurso	  anterior.	  O	  PCP	  foi	  contra	  a	  adesão	  à	  Europa,	  amoleceu	  essa	  sua	  opinião,	  e	  
nestas	  eleições	  europeias	  veio	  dizer	  que	  talvez	  Portugal	  tivesse	  que	  sair	  do	  euro	  e	  
tivesse	  que	  sair	  da	  União	  Europeia,	  embora	  mesmo	  nesse	  entreabrir	  de	  uma	  posição	  
mais	  crítica	  à	  nossa	  participação	  na	  Europa	  comunitária,	  não	  foi	  capaz	  de	  ser	  
consequente	  dizendo	  que	  nós	  devemos	  sair.	  Disse	  que	  era	  uma	  matéria	  que	  não	  
devia	  ser	  tabu.	  Tentou	  colocar	  isso	  na	  ordem	  do	  dia,	  mas	  não	  foi	  capaz	  de	  levantar	  
como	  uma	  bandeira	  política.	  Bem,	  mais	  importante	  do	  que	  olhar	  para	  aquilo	  que	  nós	  
fizemos	  no	  passado	  é	  analisar	  o	  que	  é	  que	  hoje	  Portugal	  e	  a	  Europa	  devem	  fazer	  
para	  o	  futuro.	  E	  para	  isso	  temos	  connosco	  duas	  pessoas	  que	  não	  poderiam	  ser	  
melhor	  escolhidas.	  Eu	  estou	  à	  vontade	  para	  o	  dizer,	  não	  fui	  eu	  que	  as	  escolhi,	  mas	  
sou	  eu	  que	  tenho	  o	  prazer	  de	  estar	  aqui	  com	  o	  Dr.	  Vítor	  Martins	  e	  o	  Dr.	  Luís	  Amado.	  
O	  Dr.	  Vítor	  Martins	  foi	  um	  homem	  crucial	  na	  primeira	  presidência	  portuguesa	  da	  
União	  Europeia,	  a	  primeira	  vez	  que	  Portugal	  exerceu	  a	  presidência	  da	  União	  
Europeia,	  como	  Secretário	  de	  Estado	  da	  integração	  europeia,	  das	  Comunidades	  
Europeias,	  e	  depois,	  o	  Dr.	  Luís	  Amado,	  como	  Ministro	  dos	  Negócios	  Estrangeiros	  foi	  a	  
peça	  fundamental	  na	  terceira	  vez	  que	  Portugal	  teve	  que	  exercer	  a	  presidência	  do	  
Conselho	  da	  União	  Europeia.	  Portanto	  foram,	  de	  certa	  forma,	  dois	  dos	  principais	  
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protagonistas	  da	  afirmação	  de	  Portugal	  na	  Europa:	  um	  na	  primeira	  vez,	  outro	  na	  
última	  vez	  que	  exercemos	  essas	  funções,	  e	  portanto,	  nos	  dois	  temos,	  não	  apenas	  
uma	  diversidade	  partidária,	  mas	  uma	  diversidade	  temporal	  na	  forma	  como	  Portugal	  
abordou	  os	  desafios	  comunitários.	  E	  portanto	  com	  a	  sua	  grande	  experiência	  podem	  
ajudar-‐nos	  a	  reflectir	  sobre	  o	  que	  é	  que	  Portugal	  pode	  fazer	  no	  futuro.	  Agradeço	  
naturalmente	  a	  presença	  dos	  dois.	  Permitam-‐me	  que	  faça	  um	  agradecimento	  
especial	  ao	  Dr.	  Luís	  Amado,	  que	  é	  um	  socialista	  reputado.	  Não	  é	  do	  nosso	  partido,	  
mas	  que,	  desde	  logo,	  aceitou	  o	  nosso	  convite	  para	  reflectir	  connosco	  sobre	  a	  
questão	  europeia.	  E,	  assim	  sendo,	  convidaria	  o	  Dr.	  Luís	  Amado	  a	  falar	  em	  primeiro	  
lugar;	  proporia	  uma	  primeira	  questão	  inicial	  mais	  lata	  e	  depois	  íamos	  tentar	  abordar,	  
de	  forma	  mais	  rápida,	  algumas	  das	  questões	  que	  se	  colocam	  hoje	  na	  agenda	  
europeia.	  E	  para	  dar	  o	  pontapé	  de	  saída	  pedia	  a	  Luís	  Amado	  e	  Vítor	  Martins	  que	  
respondessem	  à	  questão	  de	  fundo,	  isto	  é,	  hoje	  Portugal,	  40	  anos	  de	  democracia,	  
mas	  menos	  de	  integração	  europeia,	  como	  é	  que	  olha	  para	  a	  Europa?	  Quais	  são	  hoje	  
os	  desafios	  fundamentais	  que	  a	  Europa	  coloca	  a	  Portugal	  e	  como	  é	  que	  Portugal	  se	  
deve	  posicionar	  face	  a	  esses	  desafios?	  Dr.	  Luís	  Amado?	  

Luís	  Amado	  –	  Muito	  obrigado.	  Agradeço	  naturalmente	  o	  convite.	  Agradeço	  as	  
palavras	  simpáticas	  do	  Dr.	  Carlos	  Coelho.	  Saúdo	  todos	  os	  presentes.	  Duas	  notas	  
prévias:	  a	  primeira	  para	  manifestar	  a	  minha	  grande	  satisfação	  pessoal	  em	  estar	  aqui.	  
É	  a	  primeira	  vez	  que	  estou	  numa	  iniciativa	  do	  PSD.	  Já	  tinha	  estado	  convidado	  pelo	  
Dr.	  Carlos	  Coelho	  numa	  iniciativa	  da	  JSD.	  Mas	  creio	  que	  nós	  estamos	  numa	  fase	  da	  
vida	  nacional	  em	  que	  a	  crispação	  ideológica,	  a	  crispação	  política	  tem	  prejudicado	  
bastante	  o	  País	  nos	  últimos	  anos.	  O	  País	  está	  numa	  fase	  muito	  difícil	  da	  sua	  história	  e	  
quando	  as	  famílias	  estão	  em	  situações	  difíceis	  têm	  que	  olhar	  para	  aquilo	  que	  as	  une	  
e	  não	  para	  aquilo	  que	  as	  divide.	  E	  nós	  estamos	  numa	  situação	  em	  que	  o	  País,	  face	  
aos	  desafios	  que	  tem	  pela	  frente,	  se	  não	  encontra	  uma	  plataforma	  de	  diálogo,	  de	  
concertação	  e	  de	  consenso	  relativamente	  aos	  grandes	  temas	  estratégicos	  que	  nos	  
trouxeram	  até	  aqui,	  a	  40	  anos	  de	  vida	  democrática,	  a	  40	  anos	  de	  regime,	  de	  paz	  e	  de	  
estabilidade,	  e	  de	  progresso,	  apesar	  das	  dificuldades,	  não	  superaremos	  seguramente	  
os	  desafios	  que	  temos	  pela	  frente.	  Por	  isso	  foi	  com	  grande	  satisfação,	  imediata	  aliás,	  
que	  aceitei	  o	  convite	  para	  estar	  convosco.	  Uma	  segunda	  nota	  também	  para	  
manifestar	  a	  grande	  satisfação	  que	  tenho	  em	  voltar	  a	  Viana.	  Eu	  fui	  eleito	  por	  Viana.	  
Aliás,	  ganhámos	  as	  eleições.	  O	  PS	  ganhou	  as	  eleições	  nesse	  ano,	  mas	  foi	  um	  distrito	  
em	  que	  caí	  de	  pára-‐quedas	  porque	  conhecia	  mal	  Viana,	  mas	  fui	  muito	  bem	  acolhido	  
pelas	  pessoas	  de	  Viana,	  de	  todos	  os	  partidos.	  Foi	  uma	  campanha	  eleitoral	  
extraordinariamente	  mobilizadora,	  mas	  pacífica,	  com	  grande	  elevação	  e	  com	  grande	  
dignidade	  cívica	  e	  guardo	  gratas	  recordações	  de	  Viana	  do	  Castelo.	  É	  sempre	  com	  
satisfação	  que	  revejo	  alguns	  dos	  amigos	  que	  aqui	  encontrei	  e	  que	  aqui	  fiz.	  E	  portanto	  
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esta	  nota	  tinha	  que	  a	  deixar	  também	  de	  intróito	  à	  minha	  curta	  intervenção	  
respondendo	  ao	  desafio	  que	  o	  Dr.	  Carlos	  Coelho	  nos	  colocou.	  Acho	  que	  nós	  estamos	  
num	  período	  absolutamente	  crítico	  da	  nossa	  integração	  europeia.	  O	  regime	  saído	  do	  
25	  de	  Abril,	  40	  anos,	  de	  alguma	  forma	  joga-‐se	  também	  na	  forma	  como	  nós	  
soubermos	  ultrapassar	  as	  dificuldades	  que	  o	  processo	  de	  integração	  europeia	  nos	  
coloca.	  Nós	  passámos	  algumas	  fases.	  Os	  dirigentes	  mais	  lúcidos	  logo	  em	  ’74-‐’75	  
perceberam	  que	  o	  País	  entrando	  numa	  deriva	  estratégica	  fechava	  um	  ciclo	  de	  5	  
séculos	  de	  relação	  com	  o	  império,	  com	  os	  vários	  impérios	  no	  Oriente,	  no	  Brasil	  em	  
África,	  e	  que	  o	  único	  objectivo	  estratégico	  que	  podia	  mobilizar	  o	  País,	  garantir	  paz	  e	  
estabilidade	  no	  País	  era	  a	  integração	  europeia.	  E	  por	  isso	  os	  dirigentes	  políticos	  com	  
mais	  experiência,	  com	  mais	  visão,	  foram	  convergentes	  na	  definição	  de	  um	  objectivo	  
estratégico	  mobilizador	  para	  o	  País	  a	  partir	  de	  ’75-‐’76,	  depois	  da	  curta	  deriva	  em	  que	  
o	  País	  entrou	  no	  período	  revolucionário	  que	  se	  seguiu	  ao	  25	  de	  Abril.	  E	  nessa	  
perspectiva,	  a	  visão	  de	  Sá	  Carneiro	  não	  foi	  diferente	  da	  visão	  de	  Mário	  Soares,	  da	  
visão	  mesmo	  de	  Freitas	  do	  Amaral,	  apesar	  de	  na	  altura	  haver	  algumas	  divergências	  
em	  relação	  a	  essa	  mesma	  ambição.	  Mas	  o	  que	  é	  um	  facto	  é	  que,	  desde	  então,	  o	  País	  
viveu	  40	  anos	  de	  paz,	  de	  estabilidade	  política	  e	  de	  estabilidade	  estratégica	  que	  de	  
alguma	  forma	  transformaram	  o	  país	  completamente.	  Olhando	  retrospectivamente	  
para	  o	  que	  era	  o	  País	  há	  40	  anos	  em	  algumas	  imagens	  daqueles	  filmes	  que	  foram	  
projectados,	  vem-‐nos	  à	  memória	  o	  que	  era	  a	  situação	  do	  País	  então	  e	  o	  que	  é	  o	  País	  
hoje.	  Temos	  de	  ter	  a	  consciência	  de	  que	  apesar	  das	  dificuldades,	  o	  País	  fez	  uma	  
trajectória	  de	  progresso,	  de	  transformação	  muito	  significativa	  das	  condições	  de	  vida	  
do	  seu	  povo	  e,	  nessa	  perspectiva,	  o	  desafio	  da	  integração	  europeia	  foi	  
absolutamente	  vital	  para	  que	  o	  País	  pudesse	  ultrapassar	  os	  vários	  períodos	  desde	  o	  
período	  da	  adesão,	  ao	  período	  da	  coesão,	  da	  integração,	  o	  período	  da	  união	  
monetária	  e	  o	  período	  do	  ajustamento	  em	  que	  nos	  encontramos,	  da	  crise	  provocada	  
justamente	  pela	  nossa	  dificuldade	  de	  adaptação	  ao	  euro.	  Reparem	  que,	  os	  dois	  
primeiros	  períodos,	  quer	  o	  da	  adesão	  quer	  o	  período	  da	  integração,	  em	  que	  fomos	  
sobretudo	  beneficiados	  por	  um	  grande	  contributo	  dos	  fundos	  estruturais	  para	  
importantes	  transformações	  estruturais	  do	  País	  em	  muitos	  sectores	  mais	  
carenciados,	  foram	  períodos	  de	  convergência.	  O	  País	  convergiu	  com	  a	  média	  da	  
União	  Europeia.	  O	  que	  é	  um	  facto	  é	  que	  a	  partir	  da	  entrada	  na	  união	  monetária,	  o	  
País	  entrou	  num	  processo	  de	  divergência	  em	  relação	  à	  União	  Europeia.	  E	  isso	  são	  
dados	  muito	  alarmantes	  que	  se	  acentuaram	  com	  o	  período	  de	  ajustamento	  dos	  
últimos	  3-‐4	  anos	  em	  que	  temos	  procurado	  acertar	  o	  passo,	  com	  o	  significado	  nunca	  
verdadeiramente	  assumido	  pelas	  suas	  elites	  do	  que	  representa	  integrar	  uma	  união	  
monetária	  de	  moeda	  forte,	  tendencialmente	  forte	  como	  é	  o	  euro,	  pela	  projecção	  
dominante	  que	  tem	  a	  ortodoxia	  do	  Marx	  do	  marco	  alemão	  na	  sua	  génese.	  E	  
portanto,	  do	  meu	  ponto	  de	  vista,	  tenho-‐o	  dito	  e	  tenho-‐o	  escrito,	  nós	  estamos	  um	  
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pouco	  na	  relação	  com	  esta	  fase	  da	  integração	  europeia	  que	  é	  a	  fase	  crítica	  do	  euro,	  
não	  apenas	  para	  Portugal	  (para	  um	  conjunto	  de	  países	  de	  economia	  mais	  frágil	  que	  
se	  adaptaram	  mal	  à	  circunstância	  de	  integrarem	  uma	  zona	  monetária	  de	  moeda	  
forte),	  nós	  estamos	  nesta	  fase	  crítica	  num	  período	  decisivo	  também	  para	  a	  própria	  
consolidação	  do	  regime	  democrático.	  Da	  mesma	  forma	  que	  a	  questão	  colonial,	  
tenho-‐o	  dito,	  foi	  uma	  questão	  crítica	  para	  a	  estabilidade	  do	  regime	  anterior,	  do	  
regime	  de	  Marcelo	  Caetano,	  a	  questão	  da	  moeda	  comum,	  a	  questão	  do	  euro	  pode	  
ser	  uma	  questão	  crítica	  para	  a	  sobrevivência	  deste	  regime.	  Nós	  temos	  muitos	  
sintomas	  de	  crise	  do	  regime.	  Estão	  aí	  à	  vista	  do	  dia-‐a-‐dia,	  basta	  abrir	  o	  jornal.	  Em	  
todos	  os	  noticiários	  podemos	  identificar	  elementos	  de	  uma	  crise	  de	  regime	  que,	  se	  
não	  forem	  devidamente	  cuidados,	  não	  deixarão	  de	  precipitar	  a	  seu	  tempo,	  uma	  
dinâmica	  descontrolada	  em	  que	  os	  actores	  principais	  serão	  ultrapassados	  com	  a	  
dinâmica	  dos	  acontecimentos.	  É	  assim	  que	  as	  revoluções	  acontecem.	  É	  assim	  que	  as	  
mudanças	  de	  regime,	  que	  as	  rupturas	  acontecem,	  quando	  os	  factores	  estruturais	  de	  
adaptação	  a	  uma	  realidade	  em	  rápida	  e	  acentuada	  mudança	  não	  são	  devidamente	  
interpretados.	  E	  do	  meu	  ponto	  de	  vista,	  o	  problema	  com	  que	  estamos	  confrontados	  
nesta	  fase,	  não	  é	  um	  problema	  nosso,	  é,	  desde	  logo,	  um	  problema	  europeu,	  
precisamente	  porque	  a	  crise	  do	  euro,	  nas	  circunstâncias	  em	  que	  o	  euro	  foi	  criado	  é	  
acima	  de	  tudo	  uma	  crise	  europeia,	  e	  uma	  crise	  do	  projecto	  europeu	  que	  arrasta	  
consigo	  todo	  o	  projecto	  de	  integração	  da	  Europa,	  precisamente	  porque	  a	  tensão	  
geopolítica	  que	  está	  na	  base	  da	  criação	  do	  euro,	  subsiste.	  Ela	  não	  está	  resolvida,	  do	  
meu	  ponto	  de	  vista,	  e	  portanto	  não	  nos	  iludamos.	  Nós	  vamos	  ter	  ainda,	  no	  horizonte	  
dos	  próximos	  2	  anos,	  factores	  críticos	  a	  nível	  europeu	  que	  não	  deixarão	  de,	  apesar	  
de	  tudo	  o	  que	  foi	  feito	  de	  positivo	  no	  sentido	  de	  estabilizar	  as	  condições	  de	  
sobrevivência	  da	  moeda	  comum,	  não	  deixarão	  de	  nos	  confrontar	  com	  picos	  de	  
incerteza	  e	  de	  instabilidade.	  Não	  esqueçamos,	  sublinho	  sempre	  nestas	  minhas	  
intervenções,	  a	  moeda	  comum	  é	  criada	  na	  base	  de	  um	  compromisso	  entre	  a	  França	  
e	  a	  Alemanha.	  E	  é	  esse	  compromisso	  entre	  a	  França	  e	  a	  Alemanha	  que	  mantém	  o	  
processo	  de	  integração	  europeia	  animado	  desde	  há	  50	  anos	  a	  esta	  parte.	  E	  a	  moeda	  
comum	  é	  criada	  numa	  circunstância	  geopolítica	  de	  ruptura	  no	  equilíbrio	  geopolítico	  
europeu	  entre	  a	  União	  Soviética	  que,	  da	  noite	  para	  o	  dia	  desaparece,	  e	  a	  União	  
Europeia	  que	  estava	  a	  afirmar-‐se	  como	  um	  pólo	  de	  equilíbrio	  nas	  relações	  
geopolíticas	  europeias.	  A	  União	  Soviética	  desapareceu	  bruscamente;	  a	  Alemanha	  
inesperadamente	  entra	  numa	  dinâmica	  de	  reunificação;	  a	  França	  já	  estava	  num	  
processo	  de	  divergência	  em	  relação	  à	  pujança	  económica	  e	  financeira	  da	  Alemanha;	  
e	  a	  única	  moeda	  de	  troca	  que	  tem,	  o	  único	  instrumento	  que	  tem	  para	  garantir	  algum	  
sentido	  de	  controlo	  sobre	  a	  dinâmica	  de	  reforço	  da	  Alemanha	  relativamente	  à	  
França	  foi,	  como	  contrapartida,	  a	  reunificação	  imparável,	   impor	  uma	  moeda	  
comum,	  impor	  o	  euro.	  O	  euro	  é	  imposto	  na	  Alemanha.	  Não	  é	  a	  Alemanha	  que	  impõe	  
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o	  euro.	  A	  Alemanha	  impõe	  as	  condições	  para	  o	  euro.	  E	  é	  esse	  o	  compromisso	  de	  
Maastricht.	  A	  França	  impõe	  o	  euro	  à	  Alemanha	  para	  a	  Alemanha	  se	  reunificar	  e	  a	  
Alemanha	  impõe	  em	  contrapartida	  as	  condições	  relativamente	  ao	  Banco	  Central	  
Europeu	  e	  ao	  conjunto	  de	  orientações	  da	  política	  monetária	  futura.	  Ora,	  este	  
equilíbrio	  garantido	  em	  Maastricht	  desfez-‐se	  verdadeiramente	  entre	  a	  França	  e	  a	  
Alemanha.	  A	  França	  divergiu	  ainda	  mais.	  As	  condições	  de	  equilíbrio	  hoje	  da	  
economia	  francesa	  com	  a	  economia	  alemã	  são	  muito	  difíceis	  e	  nós	  vamos	  ter	  aí	  no	  
horizonte	  do	  próximo	  ano	  (não	  é	  preciso	  mais	  do	  que	  isso)	  vamos	  ter	  um	  grande	  
choque	  na	  sociedade	  francesa	  que	  será,	  do	  meu	  ponto	  de	  vista,	  absolutamente	  vital	  
para	  garantir,	  então	  sim,	  a	  estabilidade	  da	  Zona	  Euro.	  Nesse	  entretanto,	  nós	  temos	  
que	  fazer	  de	  conta	  que	  é	  com	  a	  moeda	  euro	  que	  contamos,	  e	  portanto	  nós	  não	  
podemos	  hesitar	  relativamente	  àquele	  que	  é	  o	  objectivo	  estratégico	  que	  o	  País	  
assumiu	  no	  seu	  conjunto.	  E	  como	  temos	  visto,	  precisamente	  porque	  é	  difícil	  garantir	  
o	  ajustamento	  a	  uma	  zona	  monetária,	  de	  moeda	  tendencialmente	  forte,	  sem	  
mudanças	  significativas	  do	  ponto	  de	  vista	  estrutural,	  nas	  condições	  da	  economia,	  
nas	  condições	  da	  sociedade,	  nas	  condições	  de	  organização	  e	  de	  gestão	  das	  empresas	  
e	  das	  instituições,	  esse	  trabalho	  de	  facto	  não	  foi	  tido	  em	  consideração.	  Um	  excesso	  
de	  facilitismo	  que	  acompanhou	  a	  criação	  da	  moeda	  comum	  a	  partir	  do	  início	  do	  
século.	  Nesse	  contexto	  nós	  temos	  aqui	  um	  processo	  de	  ajustamento	  que	  tem	  estado	  
a	  provocar	  um	  desgaste	  social	  e	  político	  muito	  considerável.	  As	  forças	  
comprometidas	  hoje	  com	  o	  processo	  de	  integração	  europeia	  são	  as	  forças	  
comprometidas	  ainda	  com	  o	  projecto	  do	  euro	  em	  Portugal,	  todas	  elas	  têm	  sido	  
objecto	  desse	  desgaste.	  Naturalmente	  as	  que	  estão	  em	  funções	  governativas	  mais	  
têm	  sofrido	  esse	  desgaste.	  Mas	  como	  vemos,	  a	  própria	  hesitação	  do	  PS	  decorre	  
justamente	  desse	  factor	  de	  desgaste	  relativamente	  às	  políticas	  que	  têm	  vindo	  a	  ser	  
adoptadas,	  no	  contexto	  de	  um	  processo	  de	  ajustamento	  da	  Zona	  Euro	  no	  seu	  
conjunto	  e	  que,	  face	  aos	  desequilíbrios	  macroeconómicos	  de	  algumas	  das	  
sociedades	  periféricas,	  exigem	  também	  processos	  de	  ajustamento	  das	  economias	  
nacionais	  muito	  rigorosos	  e	  muito	  exigentes.	  E,	  do	  meu	  ponto	  de	  vista,	  nós	  temos	  
que	  garantir,	  no	  quadro	  dos	  partidos	  que	  têm	  ao	  longo	  destes	  últimos	  40	  anos,	  
sustentado	  um	  horizonte	  de	  estabilidade	  estratégica	  para	  o	  País	  que	  tem	  gerado	  as	  
condições	  de	  progresso	   e	  de	  bem-‐estar,	  apesar	  das	  dificuldades	  da	  conjuntura,	  
mas	  que	  todos	  reconhecem,	  nós	  temos	  que	  garantir	  3	  ou	  4	  princípios	  fundamentais:	  
o	  primeiro	  é	  o	  da	  estabilidade	  estratégica.	  Não	  se	  muda	  de	  objectivos	  estratégicos	  
inconsequentemente.	  E	  portanto	  todas	  as	  forças	  que	  garantiram	  até	  agora	  uma	  
certa	  estabilidade	  estratégica	  que	  independentemente	  da	  alternância	  do	  governo	  
permitiu	  ao	  país,	  passo	  a	  passo,	  queimar	  as	  principais	  etapas	  da	  integração	  e,	  apesar	  
do	  insucesso	  da	  divergência	  no	  acesso	  ao	  euro,	  manteve	  o	  País	  no	  centro	  de	  um	  
processo	  de	  integração	  que	  constitui,	  sem	  dúvida,	  a	  maior	  aventura	  da	  razão	  política	  



 

 16 

europeia	  desde	  sempre,	  o	  País	  não	  pode	  deitar	  isso	  pela	  borda	  fora	  de	  um	  dia	  para	  o	  
outro.	  E	  portanto	  as	  forças	  políticas	  responsáveis	  por	  este	  projecto	  têm,	  numa	  fase	  
de	  dificuldade,	  que	  encontrar	  plataformas	  de	  entendimento	  relativamente	  à	  
sustentabilidade	  da	  trajectória	  do	  País	  neste	  processo.	  Mesmo	  sabendo	  que	  no	  
horizonte	  há	  nuvens	  carregadas	  sobre	  o	  destino	  desse	  próprio	  projecto,	  o	  que	  torna	  
a	  situação	  ainda	  mais	  difícil,	  mas	  que	  exige	  mais	  responsabilidade	  dos	  actores	  
políticos,	  relativamente	  ao	  que	  são	  objectivos	  estratégicos	  nacionais.	  Naturalmente	  
associado	  à	  estabilidade	  estratégica,	  os	  princípios	  da	  estabilidade	  política	  e	  da	  
estabilidade	  governativa.	  As	  forças	  que	  estão	  hoje	  no	  governo	  aprenderam	  com	  a	  
lição	  das	  crises	  do	  passado	  que	  a	  estabilidade	  governativa	  é	  o	  princípio	  da	  
estabilidade	  política,	  sem	  a	  qual	  também	  não	  há	  estabilidade	  estratégica	  e	  por	  aí	  
creio	  que	  até	  ao	  fim	  da	  legislatura	  não	  vamos	  ter	  nenhum	  sobressalto.	  O	  Marco	  
António	  saberá	  melhor	  do	  que	  eu,	  mas	  creio	  que	  a	  lição	  da	  crise	  do	  Verão	  do	  ano	  
passado	  foi	  suficientemente	  impressiva	  em	  todos	  os	  principais	  actores	  para	  que	  esse	  
problema	  esteja	  ultrapassado.	  É	  preciso	  garantir	  alguma	  estabilidade	  política	  e	  creio	  
que	  ela	  está	  garantida.	  A	  legislatura	  vai	  até	  ao	  fim,	  apesar	  dos	  sobressaltos	  que	  
conhecemos.	  Mas	  a	  estabilidade	  estratégica	  relativamente	  aos	  objectivos	  da	  
integração	  europeia	  exigem	  um	  diálogo	  mais	  aprofundado	  entre	  o	  PS,	  que	  poderá	  
ser	  a	  força	  liderante	  de	  um	  novo	  governo	   (pode	  ser,	  pode	  não	  ser,	  mas	  é	  natural	  
até	  que	  venha	  a	  ser)	  e	  os	  partidos	  que	  hoje,	  estando	  no	  Governo,	  são	  os	  partidos	  
que	  têm	  nesta	  fase	  a	  responsabilidade	  de	  manter	  o	  testemunho	  nas	  mãos.	  E	  
portanto	  eu	  acho	  que	  nesse	  aspecto	  também	  alguns	  sinais	  de	  concertação,	  de	  
diálogo	  que	  têm	  sido	  desenvolvidos	  nos	  últimos	  meses,	  são	  positivos,	  e,	  na	  medida	  
do	  possível,	  também	  a	  minha	  presença	  aqui,	  também	  sincero	  nesse	  exercício	  que	  eu	  
penso	  fundamental	  de	  manter	  sobre	  as	  questões	  estratégicas	  nacionais,	  uma	  
plataforma	  de	  entendimento	  sobre	  as	  grandes	  questões.	  Depois,	  uma	  nota	  muito	  
rápida.	  Nós	  não	  vamos	  lá	  sem	  crescimento	  económico.	  Mas	  isso	  a	  Europa	  também	  já	  
compreendeu.	  Mas	  também	  nós	  vamos	  lá	  sem	  a	  Europa	  nos	  ajudar,	  porque	  nós	  
temos	  um	  problema	  chamado	  dívida.	  E	  o	  excesso	  de	  endividamento	  do	  País	  
condiciona	  muito	  a	  possibilidade	  de	  termos	  recursos	  próprios	  para	  investir.	  O	  Estado	  
não	  tem	  condições	  para,	  impressivamente,	  de	  forma	  intervencionista,	  dinamizar	  o	  
investimento	  em	  condições	  de	  provocar	  o	  crescimento	  da	  economia,	  o	  crescimento	  
que	  a	  economia	  precisa.	  Esse	  crescimento	  tem	  que	  ser	  induzido	  a	  partir	  do	  centro	  
europeu.	  A	  partir	  do	  centro	  europeu	  e	  por	  um	  esforço	  nacional	  de	  criação	  de	  
condições	  para	  atrair	  capital	  externo.	  O	  país	  não	  tem	  capital.	  Temos	  que	  ter	  a	  noção	  
das	  limitações	  profundas	  que	  o	  País	  tem	  em	  termos	  de	  capital	  para	  provocar	  o	  
investimento	  necessário	  para	  gerar	  emprego	  e	  crescimento	  da	  economia.	  E	  sem	  o	  
crescimento	  da	  economia,	  nós	  também	  não	  garantimos	  a	  sustentabilidade	  da	  dívida.	  
Porque	  a	  sustentabilidade	  da	  dívida	  exige	  um	  défice	  corrente	  primário,	  ou	  seja	  uma	  
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forte	  contracção	  da	  despesa	  pública.	  Mas	  esse	  esforço	  de	  contracção	  da	  despesa	  
pública	  terá	  que	  ser	  tanto	  maior	  quanto	  menor	  for	  o	  crescimento	  económico	  e	  
menor	  for	  a	  inflação.	  E	  portanto	  nós	  estamos	  aqui	  de	  facto	  num	  ciclo	  muito	  difícil	  de	  
gerir.	  Precisamos	  de	  criar	  condições	  para	  que	  o	  crescimento	  económico	  seja	  mais	  
rápido	  e	  mais	  intenso;	  não	  temos	  os	  recursos	  para	  isso;	  temos	  que	  gerar	  condições	  
internas	  de	  atracção	  de	  capital	  externo;	  e	  temos	  que	  pressionar	  muito	  a	  frente	  
europeia	  para	  que,	  a	  nível	  europeu,	  decisões	  importantes	  sejam	  assumidas	  que	  
possam	  dinamizar	  o	  investimento	  e	  o	  crescimento	  económico	  a	  nível	  da	  Europa.	  E	  os	  
excedentes	  que	  a	  Alemanha	  e	  os	  países	  hoje	  com	  excedente	  estão	  a	  gerar	  têm	  que	  
ser	  colocados	  na	  mesa	  e	  têm	  que	  ser	  objecto	  de	  concertação	  entre	  os	  estados-‐
membros	  da	  Zona	  Euro.	  A	  Zona	  Euro	  precisa	  de	  um	  instrumento	  rapidamente	  que	  
equilibre	  o	  esforço	  de	  ajustamento	  estrutural	  que	  nos	  é	  pedido,	  com	  o	  ímpeto,	  o	  
incentivo,	  o	  estímulo	  ao	  crescimento	  económico,	  sem	  o	  qual	  nós	  não	  saímos	  do	  
buraco	  em	  que	  estamos.	  E	  a	  Europa	  e	  o	  euro	  não	  saem	  da	  situação	  em	  que	  estão.	  
Claro,	  só	  para	  terminar,	  que	  para	  isso	  é	  necessário	  também	  a	  noção	  termos	  de	  
alguns	  constrangimentos	  que	  não	  deixam	  de	  se	  evidenciar	  no	  sistema	  jurídico-‐
constitucional	  português,	  sobre	  o	  qual	  as	  principais	  forças	  responsáveis	  pelo	  arco	  
constitucional	  do	  regime	  de	  40	  anos	  têm	  que	  reflectir	  em	  conjunto.	  E	  naturalmente,	  
como	  eu	  sublinhei,	  não	  podemos	  deixar	  de	  ter	  uma	  visão	  convergente	  sobre	  o	  papel	  
que	  as	  instituições	  europeias,	  neste	  novo	  ciclo	  em	  que	  a	  Europa	  entrou,	  têm	  que	  
assumir	  se	  quiserem	  assumir	  plenamente	  a	  responsabilidade	  conjunta	  da	  gestão	  de	  
um	  problema	  que	  é	  um	  problema	  conjunto	  dos	  estados	  europeus.	  Nós	  estamos	  aqui	  
precisamente	  porque	  a	  Europa	  foi	  solidária	  no	  seu	  conjunto	  com	  a	  Alemanha,	  e	  foi	  
solidária	  com	  a	  Europa	  de	  Leste	  e	  com	  a	  Europa	  Central,	  num	  momento	  de	  
gravíssima	  incerteza	  que	  se	  colocou	  à	  Europa	  há	  20	  anos	  atrás.	  E	  nós	  fomos	  muito	  
solidários,	  os	  países	  do	  sul.	  Nós	  sabíamos	  que	  íamos	  ser	  os	  países	  mais	  afectados,	  as	  
nossas	  economias	  iriam	  ser	  as	  mais	  afectadas	  pela	  abertura	  rápida	  e	  pela	  expansão	  
rápida	  do	  alargamento	  a	  Leste	  e	  à	  Europa	  Central.	  Fomos	  solidários	  com	  a	  Alemanha	  
quando	  a	  Alemanha	  precisou	  de	  se	  reunificar,	  de	  se	  reencontrar	  com	  a	  sua	  história	  
num	  momento	  dramático	  da	  história	  europeia.	  E	  nessa	  perspectiva	  eu	  acho	  que	  nós	  
temos	  capital	  político	  –	  Portugal,	  a	  Espanha,	  a	  Grécia,	  a	  Itália	  –,	  temos	  capital	  
político	  para	  exigir	  também	  mais	  equilíbrio	  no	  sistema	  de	  resposta	  à	  crise	  que	  foi	  
muito	  condicionado	  até	  hoje	  pelos	  desequilíbrios	  das	  nossas	  economias,	  e	  que	  
tinham	  que	  ser	  corrigidos,	  e	  que	  estão	  em	  vias	  de	  correcção,	  mas	  os	  países	  que	  têm	  
processos	  de	  ajustamento	  estrutural	  que	  estão	  a	  pôr	  as	  sociedades	  num	  quadro	  de	  
tensão	  política	  que	  pode	  pôr	  em	  causa	  o	  próprio	  processo	  de	  ajustamento,	  têm	  
naturalmente	  toda	  a	  legitimidade	  para	  exigir	  das	  instituições	  europeias	  uma	  atitude	  
mais	  proactiva	  relativamente	  ao	  reequilíbrio	  do	  processo	  de	  ajustamento	  no	  seu	  
conjunto	  e	  nesta	  fase	  que	  estamos	  e	  creio	  que	  há	  aqui	  condições	  para	  uma	  boa	  
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plataforma	  de	  entendimento,	  a	  curto	  prazo	  e	  a	  médio	  prazo,	  entre	  os	  principais	  
partidos,	  no	  sentido	  de	  garantir	  as	  condições	  para	  que	  o	  País	  possa	  manter	  a	  
trajectória	  estratégica	  que	  definiu	  há	  40	  anos	  atrás,	  com	  a	  visão	  e	  a	  lucidez	  dos	  
grandes	  dirigentes	  políticos	  que	  marcaram	  essa	  época	  e	  que	  são	  os	  fundadores	  do	  
regime.	  Se	  não	  formos	  capazes	  de	  fazer	  isso,	  um	  dia	  acordamos	  de	  manhã	  e	  o	  
regime	  entrou	  em	  crise,	  como	  na	  manhã	  do	  25	  de	  Abril	  testemunhámos	  a	  crise	  do	  
regime	  anterior.	  Muito	  obrigado.	  	  

Carlos	  Coelho	  –	  Dr.	  Vítor	  Martins?	  

Vítor	  Martins	  –	  Sr.	  Vice-‐Presidente	  do	  PSD,	  Sr.	  Presidente	  da	  Comissão	  Distrital	  do	  
PSD,	  senhores	  deputados…	  em	  primeiro	  lugar	  saudar	  naturalmente	  o	  Partido	  Social	  
Democrata	  pelos	  40	  anos	  de	  contributos	  tão	  relevantes	  para	  a	  democracia	  
portuguesa;	  em	  particular	  saudar	  da	  parte	  que	  me	  toca	  o	  contributo	  extraordinário,	  
marcante	  que	  o	  PSD	  deu	  ao	  processo	  de	  integração	  europeia	  de	  Portugal,	  como	  de	  
resto	  já	  foi	  assinalado	  em	  várias	  intervenções	  e	  eu	  queria	  sublinhá-‐lo,	  porque	  disso	  
posso	  dar	  testemunho.	  Agradecer	  também	  o	  generoso	  convite	  do	  Dr.	  Marco	  António	  
para	  aqui	  estar	  que	  eu	  julgo	  só	  se	  pode	  dever	  a	  uma	  coisa	  que	  é	  eu	  fazer	  parte	  da	  
liga	  dos	  antigos	  combatentes	  da	  Europa.	  Porque	  de	  facto	  sou	  claramente	  o	  mais	  
velho,	  senão	  na	  sala,	  pelo	  menos	  na	  (imperceptível)…	  Tenho	  muito	  gosto	  em	  
partilhar	  este	  painel	  com	  o	  Dr.	  Luís	  Amado	  e	  o	  Dr.	  Carlos	  Coelho,	  que	  são	  
europeístas	  esclarecidos,	  e	  não	  euroláteras	  incondicionais,	  e	  por	  isso,	  é	  com	  muito	  
gosto	  que	  partilho	  deste	  painel.	  Eu	  penso	  que	  o	  Dr.	  Carlos	  Coelho	  quer	  intervenções	  
breves,	  provocou-‐nos,	  eu	  vou	  tentar	  dizer	  duas	  ou	  três	  coisas,	  porque	  o	  Dr.	  Luís	  
Amado	  já	  disse	  a	  maior	  parte	  das	  coisas	  que	  interessava	  dizer,	  mas	  começaria	  talvez	  
por	  sublinhar	  o	  seguinte	  aspecto:	  o	  projecto	  de	  integração	  europeia	  nasce	  no	  pós-‐
guerra,	  no	  caos	  que	  se	  seguiu	  à	  última	  Grande	  Guerra,	  baseado	  nos	  conceitos	  
democrata-‐cristão	  e	  social-‐democrata.	  Se	  formos	  ver	  a	  história	  é	  extremamente	  
interessante,	  de	  resto,	  porque	  estão	  lá	  todos	  os	  valores	  e	  princípios	  de	  que	  ainda	  
hoje	  muito	  falamos.	  A	  economia	  social	  de	  mercado,	  o	  famoso	  modelo	  social	  europeu	  
que	  de	  resto	  eu	  considero	  que	  é	  digamos	  um	  bocadinho	  forçado,	  porque	  existe	  um	  
padrão	  social	  de	  protecção	  europeia,	  não	  existe	  um	  único	  modelo	  social	  europeu.	  
Mas	  está	  lá	  tudo	  nas	  origens	  e	  é	  muito	  interessante	  quando	  revisitamos	  as	  origens	  
como	  eu	  na	  minha	  idade	  agora	  estou	  a	  fazer,	  e	  se	  chega	  à	  conclusão	  da	  actualidade	  
que	  o	  pensamento	  daqueles	  pioneiros	  da	  integração	  europeia,	  a	  actualidade	  e	  a	  
projecção	  que	  essas	  ideias	  têm	  ainda	  hoje.	  Eu	  trazia	  aliás	  umas	  notas,	  mas	  não	  as	  
vou	  seguir,	  mas	  pego	  nuns	  papéis	  só	  para	  ler	  aqui	  (peço	  licença	  de	  o	  fazer)	  de	  uma	  
frase	  do	  Adenauer	  dita	  nesse	  processo	  inicial	  de	  integração	  europeia…	  O	  Adenauer	  é	  
de	  resto	  muito	  pouco	  citado	  no	  contexto	  da	  integração	  europeia,	  sendo	  que	  foi	  
absolutamente	  decisivo	  para	  que	  a	  integração	  europeia	  fosse	  uma	  realidade.	   Ele	  
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tem	  uma	  frase	  muito	  interessante,	  um	  bocadinho	  retórica,	  mas	  acho	  que	  cheia	  de	  
força	  que	  eu	  peço	  licença	  para	  ler	  e	  depois	  então	  abandono	  estas	  notas.	  Cito	  então	  o	  
Adenauer:	  “A	  Europa	  é	  o	  território	  da	  cristandade	  ocidental.	  A	  ideia	  cristã	  de	  direito	  
e	  de	  justiça,	  de	  respeito	  e	  de	  solidariedade,	  deve	  guiar	  todas	  as	  nossas	  acções,	  
porque	  a	  Europa,	  em	  verdade,	  é	  a	  mãe	  do	  mundo	  e	  nós	  somos	  seus	  filhos.”	  Eu	  cito	  
isto	  porque	  acho	  que	  é	  uma	  frase	  com	  uma	  força	  muito	  grande	  e	  onde	  estão	  os	  
valores	  que	  nos	  guiam.	  A	  segunda	  nota	  que	  dava	  tem	  a	  ver	  com	  este	  aspecto	  que	  o	  
Dr.	  Luís	  Amado	  sublinhou	  e	  que	  eu	  não	  posso	  deixar	  de	  sublinhar	  também.	  A	  crise	  
que	  vivemos	  e	  que	  tem	  posto	  um	  desafio	  a	  todos	  nós,	  a	  todos	  os	  níveis,	  e	  todos	  os	  
dias,	  ensombra	  um	  pouco	  aquilo	  que	  a	  integração	  europeia	  representou	  para	  o	  
nosso	  país.	  E	  foi	  muito!	  E	  temos	  que	  perceber	  isso.	  Que	  o	  percurso	  de	  Portugal	  
nestes	  40	  anos	  precisamente	  que	  o	  PSD	  celebra,	  a	  Europa	  teve	  um	  papel	  
absolutamente	  decisivo.	  Eu	  cito	  aqui	  um	  outro	  nome,	  o	  Professor	  Ernâni	  Lopes,	  
grande	  obreiro	  da	  integração	  de	  Portugal,	  social-‐democrata	  convicto,	  e	  que,	  na	  
adesão	  (eu	  tive,	  enfim,	  o	  privilégio	  e	  a	  sorte	  de	  poder	  trabalhar	  com	  ele	  durante	  
muitos	  anos)	  ele	  tinha	  uma	  frase	  que	  dizia	  que	  a	  integração	  europeia	  representa	  
para	  Portugal	  um	  duplo	  D:	  o	  binómio	  democracia-‐desenvolvimento.	  E	  de	  facto	  
representou!	  A	  consolidação	  da	  democracia	  e	  o	  desenvolvimento	  estão	  muito	  
ligados	  à	  integração	  europeia.	  Eu	  só	  sublinhava	  para	  o	  desafio	  que	  me	  pôs	  o	  Carlos	  
Coelho	  que,	  do	  ponto	  de	  vista	  de	  Portugal,	  a	  integração	  europeia,	  tem	  hoje,	  na	  
minha	  opinião,	  entre	  muitas	  coisas,	  para	  ser	  simples	  e	  pegar	  em	  duas,	  dois	  desafios	  
fundamentais:	  é,	  como	  a	  integração	  europeia	  pode	  ser	  o	  factor	  que	  faça	  Portugal	  e	  a	  
economia	  portuguesa	  retomar	  os	  caminhos	  de	  crescimento	  económico	  e	  criação	  de	  
emprego;	  e	  como	  é	  que	  a	  integração	  europeia,	  segundo	  aspecto,	  pode	  projectar	  
mais	  e	  ajudar	  Portugal	  a	  projectar-‐se	  mais	  no	  mundo	  de	  hoje	  e	  nomeadamente	  a	  
nível	  global.	  Não	  vou	  desenvolver	  o	  tema	  do	  crescimento	  económico,	  sublinho	  
apenas,	  isso	  sim,	  porque	  me	  parece	  oportuno,	  que	  há	  uma	  responsabilidade	  
europeia	  para	  criar	  os	  instrumentos	  que	  ajudem	  a	  Europa	  e	  em	  particular	  os	  países	  
que	  estão	  com	  maiores	  dificuldades,	  os	  chamados	  países	  periféricos,	  a	  encontrar	  o	  
caminho	  do	  crescimento	  económico.	  Por	  muitas	  razões,	  mas	  desde	  logo	  por	  uma	  
também.	  É	  que	  o	  famoso	  excesso	  de	  endividamento,	  tão	  badalado	  e	  que	  de	  facto	  é	  
um	  ónus	  que	  pesa	  dramaticamente	  sobre	  as	  economias	  portuguesa,	  irlandesa,	  
espanhola,	  francesa,	  grega	  e	  por	  aí	  fora,	  é	  da	  co-‐responsabilidade	  europeia.	  Não	  é	  
algo	  que	  seja	  apenas	  responsabilidade	  desses	  países	  que	  cometeram	  erros,	  que	  
fizeram	  opções	  erradas	  que	  contribuíram	  para	  esse	  excesso	  de	  endividamento,	  mas	  
esse	  excesso	  de	  endividamento	  nasce	  dum	  modelo	  europeu	  que	  o	  ajudou,	  que	  o	  
favoreceu,	  e	  portanto	  a	  Europa	  tem	  que	  encontrar	  resposta	  também	  a	  esse	  
problema.	  E	  portanto	  há	  uma	  co-‐responsabilidade	  da	  Europa	  para	  corrigir	  os	  
excessos	  de	  endividamento	  	   e	  também	  para	  ajudar	  à	  retoma	  do	  crescimento	  
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económico,	  que	  depois	  mais	  adiante,	  se	  for	  caso,	  poderei	  sublinhar	  2	  ou	  3	  aspectos	  
que	  me	  parecem	  importantes	  de	  como	  é	  que	  a	  Europa	  o	  deve	  fazer.	  Nas	  relações	  
externas	  também.	  Eu	  permitia-‐me	  aqui	  sublinhar	  um	  ponto,	  onde	  o	  Dr.	  Luís	  Amado	  é	  
muito	  mais	  sábio	  do	  que	  eu	  nessa	  matéria,	  mas	  atrevo-‐me	  a	  ir	  por	  aí	  (eu	  que	  não	  
tive	  responsabilidades	  de	  política	  externa	  como	  ele),	  mas	  a	  mim	  parece-‐me	  que	  um	  
dos	  principais	  valores	  da	  nossa	  relação	  com	  a	  Europa,	  chamemos-‐lhe	  assim	  (nós	  que	  
somos	  um	  país	  euro-‐atlântico)	  um	  dos	  principais	  valores	  é	  a	  capacidade	  que	  a	  
Europa	  nos	  dá	  de	  poder	  reforçar	  os	  nossos	  laços	  com	  o	  mundo,	  ou	  seja,	  quanto	  mais	  
forte	  e	  melhor	  for	  o	  desempenho	  português	  na	  Europa,	  mais	  capacidade	  nós	  temos	  
de	  nos	  afirmarmos	  na	  China,	  em	  Angola,	  no	  Brasil,	  nos	  Estados	  Unidos,	  e	  pelo	  
mundo	  fora.	  E	  portanto	  um	  dos	  aspectos	  com	  que	  devemos	  olhar	  para	  a	  Europa,	  não	  
é	  para	  afunilar	  a	  nossa	  aposta,	  não	  é	  para	  concentrar	  toda	  a	  prioridade	  na	  Europa,	  é	  
tirar	  partido	  da	  Europa	  para	  nos	  afirmamos	  no	  mundo.	  E	  esse	  aspecto	  a	  mim	  parece-‐
me	  fundamental.	  Terminava	  só	  com	  esta	  nota.	  Eu	  acho	  que	  para	  Portugal,	  neste	  
momento	  tão	  crítico,	  com	  múltiplos	  vectores	  em	  que	  tem	  que	  se	  afirmar	  a	  nível	  
europeu	  (há	  uma	  coisa	  muito	  simples	  que	  eu	  atrevo-‐me	  aqui	  a	  dizer,	  ainda	  por	  cima	  
ao	  lado	  de	  um	  eurodeputado	  ilustre	  e	  com	  provas	  dadas),	  penso	  que	  os	  portugueses	  
que	  estão	  no	  processo	  da	  integração	  europeia,	  uma	  das	  suas	  missões	  fundamentais	  
é	  saber	  integrar	  o	  interesse	  português	  no	  interesse	  comum	  europeu.	  Não	  é	  cultivar	  a	  
marginalização,	  nem	  é	  a	  excepção,	  nem	  é	  a	  de	  que	  nós	  somos	  uns	  pobrezinhos	  e	  
marginais	  e	  periféricos,	  e	  não	  sei	  quê,	  não!	  É	  trabalhar	  as	  questões	  europeias	  de	  
maneira	  a	  que	  o	  nosso	  interesse	  nacional	  caiba	  no	  perímetro	  do	  interesse	  comum	  e	  
seja	  tratado	  com	  respostas	  a	  nível	  europeu.	  Muito	  obrigado.	  

Carlos	  Coelho	  –	  O	  Dr.	  Balsemão	  pediu-‐me	  para	  colocar	  questões	  concretas	  para	  que,	  
da	  sequência	  deste	  debate,	  e	  tirando	  partido	  da	  vossa	  experiência,	  nós	  possamos	  
retirar	  conclusões	  concretas	  para	  futuro.	  Portanto	  há	  4	  ou	  5	  matérias	  sobre	  as	  quais	  
eu	  gostaria	  de	  ouvir	  a	  vossa	  opinião,	  pedindo	  para	  ser	  muito	  rápidos,	  portanto	  4	  ou	  5	  
minutos	  para	  podermos	  levantar	  várias	  questões.	  Eu	  vou	  começar	  já	  com	  esta	  que	  o	  
Vítor	  Martins	  pôs	  em	  cima	  da	  mesa,	  do	  crescimento	  económico.	  Se	  nós	  hoje	  
pensarmos	  o	  que	  é	  que	  os	  cidadãos	  europeus	  querem	  da	  Europa,	  querem	  respostas	  
na	  área	  do	  crescimento	  económico	  e	  na	  produção	  do	  emprego.	  Esta	  é	  a	  maior	  
preocupação	  que	  as	  pessoas	  têm.	  Ora	  o	  que	  é	  verdade	  é	  que,	  a	  união	  económica	  e	  
monetária	  deu	  muitas	  competências	  de	  carácter	  federal	  sob	  ponto	  de	  vista	  do	  
sistema	  financeiro	  (temos	  uma	  moeda	  comum,	  temos	  o	  Banco	  Central	  Europeu,	  
temos	  instrumentos),	  mas	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  da	  condução	  da	  economia,	  a	  maior	  
parte	  das	  competências	  são	  nacionais,	  estão	  com	  os	  estados-‐membros.	  E	  portanto	  
há	  aqui	  uma	  desigualdade.	  Há	  mais	  competências	  nacionais	  do	  que	  competências	  
europeias.	  E	  portanto	  receio	  que	  por	  vezes	  nós	  estejamos	  a	  pedir	  à	  Europa	  algo	  que	  
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eles	  não	  possam	  dar.	  Quer	  dizer,	  o	  Juncker	  agora	  anunciou	  300	  mil	  milhões	  de	  euros	  
para	  ajudar	  a	  economia	  europeia	  e	  ninguém	  sabe	  onde	  é	  que	  os	  vai	  buscar,	  não	  é?	  
Porque	  em	  bom	  rigor,	  ele	  não	  tem	  os	  instrumentos	  para,	  de	  uma	  forma	  clara,	  dar.	  
Portanto	  sendo	  claro	  que	  os	  cidadãos	  europeus	  querem	  isto,	  querem	  crescimento	  
económico	  e	  criação	  de	  emprego,	  é	  possível	  que	  a	  Europa	  dê	  resposta	  a	  esta	  
pressão?	  É	  possível	  fazê-‐lo	  sem	  a	  criação	  de	  um	  modelo	  de	  governação	  económica	  e,	  
é	  possível	  termos	  um	  modelo	  de	  governação	  económica	  sem	  uma	  reforma	  dos	  
tratados?	  Vítor.	  	  

Vítor	  Martins	  –	  Não	  sei	  se	  sei	  ligar	  isto,	  mas	  parece	  que	  sim,	  ele	  funciona.	  Bom,	  isso	  
dava…	  essa	  questão	  dava	  para	  3	  horas	  de	  discussão,	  como	  é	  evidente,	  não	  é?	  Mas	  
assim	  nuns	  salpicos	  de	  ideias	  sobre	  o	  tema,	  até	  porque	  foi	  cirúrgica	  a	  forma	  como	  o	  
Carlos	  pôs	  a	  questão,	  vamos	  ver.	  Eu	  acho	  que	  a	  Europa	  tem	  mesmo	  já	  a	  
responsabilidade.	  A	  responsabilidade	  já	  a	  tem	  de	  promover	  o	  crescimento	  
económico	  e	  de	  criar	  uma	  agenda	  de	  resposta.	  Não	  tem	  é	  ainda	  os	  meios.	  Essa	  é	  a	  
questão	  política,	  porque	  a	  questão	  do	  crescimento	  económico	  na	  Europa,	  ao	  
contrário	  do	  que	  se	  pensa,	  não	  é	  uma	  questão	  de	  teoria	  de	  economistas.	  É	  uma	  
questão	  de	  vontade	  política.	  Ela	  está	  sobretudo	  é	  nas	  mãos	  dos	  políticos	  para	  ser	  
resolvida,	  e	  não	  propriamente	  nas	  teorias	  e	  nas	  concepções	  dos	  economistas.	  Ora	  
bem,	  aí	  parece-‐me	  que	  há	  3	  ou	  4	  coisas	  fundamentais	  que	  têm	  que	  ocorrer.	  A	  
primeira,	  de	  facto	  é	  os	  meios	  de	  financiamento,	  os	  tais	  300	  mil	  milhões	  de	  que	  o	  
Juncker	  falou.	  (De	  resto	  aproveito	  para	  dizer	  entre	  parêntesis	  que	  me	  pareceu	  a	  
intervenção	  do	  Juncker	  muito	  feliz	  muito	  inteligente,	  muito	  arejada	  e,	  oxalá	  ele	  
tenha	  a	  capacidade	  de	  levar	  por	  diante	  aquela	  agenda).	  Mas	  na	  realidade	  é	  difícil	  
imaginar	  que	  a	  Europa	  possa	  ser	  uma	  alavanca	  de	  crescimento	  tendo	  um	  orçamento	  
exíguo	  como	  tem.	  Esse	  é	  o	  primeiro	  ponto.	  E	  por	  isso	  eu	  admito	  que	  o	  caminho	  seja	  
criar	  (não	  é	  fácil,	  mas	  é	  possível)	  um	  orçamento	  para	  a	  Zona	  Euro,	  então	  aí	  já	  
debaixo	  digamos	  de	  uma	  concepção	  federal,	  porque	  a	  Zona	  Euro	  tem	  a	  genética	  
federal,	  embora	  não	  tenha	  tudo	  debaixo	  dessa	  “umbrela”	  federal,	  mas	  um	  
orçamento	  da	  Zona	  Euro	  com	  dimensão	  para	  de	  facto	  contribuir	  para	  o	  crescimento	  
económico	  e,	  nomeadamente,	  também	  através	  da	  capacidade	  de	  endividamento	  da	  
Zona	  Euro,	  com	  os	  Eurobonds	  que	  eu	  acho	  que	  é	  algo	  que	  é	  incontornável.	  Depois	  a	  
outra	  coisa	  que	  me	  parece	  que	  a	  Europa	  pode	  e	  deve	  fazer	  é	  criar	  condições	  de	  
financiamento	  competitivo	  à	  escala	  da	  Zona	  Euro,	  porque	  hoje	  isso	  não	  existe	  de	  
facto.	  E	  portanto	  existe	  uma	  grande	  distorção	  entre	  a	  capacidade	  de	  financiamento	  
de	  certas	  regiões	  e	  de	  outras.	  E	  isso	  é	  feito	  através	  de	  várias	  coisas,	  desde	  logo	  
através	  de	  uma	  união	  bancária	  que	  funcione	  bem.	  Estamos	  ainda	  nos	  primórdios	  da	  
união	  bancária…	  ainda	  não	  sabemos	  bem	  se	  vai	  responder	  a	  tudo,	  mas	  é	  um	  
elemento	  muito	  importante.	  O	  BEI	  deveria	  ter	  um	  papel	  fundamental	  para	  financiar	  
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as	  pequenas	  e	  médias	  empresas	  também.	  É	  outro	  instrumento	  que	  devia	  ser	  usado.	  
Aliás	  tem	  sido	  falado	  várias	  vezes,	  mas	  tem	  surgido	  muito	  pouco,	  resultado	  dessa	  
intervenção	  do	  BEI	  até	  agora.	  E	  depois,	  a	  extraordinária	  alavanca	  dos	  fundos	  
estruturais	  que	  está	  agora	  a	  arrancar	  com	  o	  acordo	  que	  foi	  feito.	  São	  21	  mil	  milhões	  
de	  euros	  se	  não	  me	  falha	  a	  memória	  que,	  naturalmente	  se	  forem	  habilmente	  
aplicados	  em	  termos	  do	  nosso	  tecido	  económico,	  e	  eu	  acho	  que	  a	  prioridade	  que	  
está	  anunciada	  vai	  nessa	  direcção,	  deve	  focar	  sobretudo	  a	  economia,	  e	  não	  tanto	  já	  
as	  infra-‐estruturas	  mas	  sim	  a	  área	  produtiva…	  se	  se	  conseguir	  de	  Bruxelas,	  e	  este	  é	  
um	  ponto	  que	  eu	  levanto	  porque	  acho	  que	  é	  interessante,	  fica	  aqui	  o	  desafio	  de	  
também	  agora	  para	  o	  senhor	  eurodeputado)…	  se	  Bruxelas	  souber	  entender	  a	  
necessidade	  de	  Portugal	  e	  de	  outras	  regiões,	  aplicar	  os	  fundos	  estruturais	  com	  base	  
numa	  discriminação	  positiva,	  ou	  seja,	  com	  flexibilidades	  e	  possibilidade	  de	  
diferenciar	  as	  aplicações	  quer	  para	  atrair	  investimento	  estrangeiro,	  quer	  para	  
capitalizar	  pequenas	  e	  medias	  empresas,	  porque	  o	  problema	  em	  Portugal,	  como	  foi	  
aqui	  dito	  já,	  é	  um	  problema	  de	  facto	  de	  falta	  de	  meios,	  mas	  também	  muito	  de	  
descapitalização	  das	  empresas	  portuguesas.	  E	  portanto	  nós	  não	  podemos	  apenas	  
criar	  instrumentos	  de	  financiamento	  e	  de	  criação	  de	  dívida	  para	  as	  empresas,	  temos	  
que	  criar	  instrumentos	  neste	  quadro	  comunitário	  que	  capitalizem	  as	  empresas,	  que	  
as	  ponham	  em	  condições	  de	  poder	  competir	  depois	  com	  as	  outras	  empresas	  da	  Zona	  
Euro.	  Eu	  ficava-‐me	  por	  aqui,	  porque	  acho	  que	  é…	  

Outro	  interlocutor:	  Eu	  estou	  muito	  na	  linha	  de	  reflexão	  que	  o	  Vítor	  propõe.	  Eu	  acho	  
que	  não	  há	  uma	  Europa,	  há	  duas	  Europas,	  claramente,	  depois	  da	  crise.	  Nós	  temos	  a	  
Europa	  do	  Tratado	  de	  Lisboa,	  a	  Europa	  da	  União	  Europeia,	  a	  Europa	  do	  ciclo	  de	  
integração	  a	  28	  ou	  29,	  agora	  29…	  28,	  e	  nós	  temos	  a	  Europa	  federadora	  do	  euro	  com	  
dois	  tratados	  fora	  do	  Tratado	  de	  Lisboa.	  Portanto,	  nós	  não	  podemos	  já	  confundir	  
realidades	  que	  são	  realidades	  distintas	  do	  ponto	  de	  vista	  político.	  E	  falta	  o	  outro	  
tratado,	  o	  tratado	  a	  que	  o	  Carlos	  Coelho	  faz	  referência,	  manifestamente	  porque	  o	  
reforço	  do	  governo	  económico,	  o	  reforço	  da	  componente	  federal	  que	  esta	  crise	  
revelou	  absolutamente	  vital	  para	  garantir	  a	  estabilidade	  de	  uma	  moeda	  comum,	  
mais	  cedo	  ou	  mais	  tarde	  tem	  que	  ocorrer,	  e	  portanto,	  não	  nos	  iludamos.	  A	  minha	  
inquietação	  em	  relação	  ao	  horizonte	  dos	  próximos	  2	  anos	  e	  ao	  papel	  da	  França	  é	  
justamente	  esse.	  A	  França	  estará	  em	  condições	  políticas	  internas,	  face	  ao	  que	  é	  a	  
desagregação	  da	  esquerda	  e	  do	  PS,	  face	  ao	  que	  é	  o	  marasmo	  do	  centro	  direita	  da	  
UMP,	  estará	  em	  condições	  de	  responder	  ao	  imperativo	  de	  decisões	  que	  vão	  ter	  que	  
ser	  tomadas	  no	  horizonte	  dos	  próximos	  2	  anos,	  digamos,	  em	  parceria	  com	  a	  França?	  
Portanto	  nós	  temos	  aqui	  um	  factor	  de	  inquietação	  muito	  grande,	  porque	  esta	  crise	  
mostrou	  que	  o	  federalismo	  político	  não	  é	  aceitável	  na	  União	  Europeia.	  Basta	  olhar	  
para	  a	  posição	  do	  Reino	  Unido	  e	  de	  alguns	  dos	  países	  da	  Europa	  de	  Leste,	  para	  
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perceber	  que	  não	  se	  pode	  reabrir	  esse	  debate	  que	  se	  fechou	  com	  a	  Constituição	  
Europeia	  e	  que	  Lisboa	  encerrou.	  Quem	  participou	  nos	  debates	  de	  recuperação	  no	  
Tratado	  de	  Lisboa	  sabe	  que	  a	  questão	  federal	  política	  do	  europeísmo	  ideológico	  que	  
animou	  o	  movimento	  europeu	  durante	  quase	  duas	  décadas	  chegou	  ao	  fim.	  Agora	  há	  
um	  federalismo	  por	  necessidade	  que	  é	  absolutamente	  incontornável	  e	  que	  nós	  
temos	  que	  assumir	  no	  horizonte	  dos	  próximos	  2	  anos.	  E	  eu	  penso	  que	  temos	  que	  
nos	  preparar	  para	  isso.	  Acho	  que	  o	  País	  tem	  condições	  de	  reagir	  a	  isso,	  mas	  não	  sei	  
se	  no	  core,	  no	  centro	  do	  projecto	  de	  integração	  europeu,	  haverá	  a	  mesma	  
disponibilidade	  que	  haverá	  em	  outros	  países	  europeus	  para	  dar	  os	  passos	  que	  falta	  
dar.	  Nós	  vamos	  precisar	  de	  um	  modelo	  económico.	  A	  França	  aceitará	  que	  a	  sua	  
política	  orçamental	  seja	  definida	  a	  partir	  de	  Bruxelas?	  Nós	  aceitamos,	  temos	  sido	  
obrigados	  a	  aceitar,	  que	  remédio!	  Já	  aceitámos!	  Mas	  a	  França	  já	  está	  com	  quase	  
100%	  de	  dívida	  por	  produto,	  não	  é?	  Está	  a	  caminho	  dos	  100%	  de	  dívida.	  Aliás	  a	  
entrevista	  do	  Pascal	  Lamy	  hoje	  mesmo	  no	  Diário	  Económico	  é,	  de	  facto,	  bem	  
elucidativa	  do	  dilema	  em	  que	  a	  França	  se	  encontra!	  A	  França	  aceitará	  um	  governo	  
económico	  em	  Bruxelas	  cuja	  doutrina	  é	  a	  doutrina	  da	  economia	  alemã?	  Vamos	  ver!	  
Por	  necessidade…	  no	  meu	  ponto	  de	  vista	  só	  com	  uma	  nova	  República.	  É	  provável	  
que	  a	  crise	  do	  regime	  chegue	  primeiro	  a	  França	  do	  que	  a	  Portugal.	  É	  provável	  que,	  
de	  facto,	  uma	  nova	  república	  em	  França	  reunindo	  os	  contributos	  dos	  principais	  
partidos	  europeístas	  da	  esquerda	  e	  da	  direita	  que	  rompa	  com	  a	  dicotomia	  muito	  
ideológica	  da	  esquerda	  e	  da	  direita	  que	  polariza	  o	  sistema	  de	  tal	  forma	  que	  depois	  
dificulta	  a	  sua	  governabilidade.	  É	  certo	  que	  a	  outra	  solução	  é	  sempre	  a	  solução	  da	  
chamada,	  como	  se	  diz,	  da…	  o	  presidente	  de	  uma…	  de	  uma…	  o	  presidente	  duma…	  de	  
esquerda	  e	  o	  governo	  de	  direita,	  ou	  vice-‐versa,	  como	  é	  que	  isso	  se	  chama?	  A	  
coabitação.	  A	  célebre	  coabitação	  tem	  mitigado	  este	  problema	  do	  regime	  da	  4ª	  
República.	  Mas	  não	  sei	  se	  o	  estado	  de	  fragmentação	  em	  que	  o	  regime	  se	  encontra	  se	  
a	  França	  estará	  em	  condições	  de	  responder	  a	  essa	  situação.	  Mas	  depois	  não	  
tenhamos	  dúvidas:	  ou	  a	  mutualização	  da	  dívida,	  ou	  um	  fundo	  de	  coesão	  próprio	  no	  
âmbito	  da	  estabilização	  da	  Zona	  Euro	  são	  instrumentos	  absolutamente	  
fundamentais	  para	  garantir	  a	  prazo	  a	  estabilidade	  da	  zona,	  sob	  pena	  de	  ser	  
ingovernável	  muitos	  dos	  espaços	  da	  Zona	  Euro	  no	  futuro	  mais	  imediato,	  se	  as	  
condições	  de	  estagnação	  económica	  se	  mantiverem.	  

Carlos	  Coelho	  –	  Para	  lá	  da	  questão	  institucional	  há	  uma	  questão	  de	  princípio	  que	  é	  
aquele	  aforismo	  português	  que	  diz	  que	  não	  se	  podem	  fazer	  omeletas	  sem	  ovos,	  não	  
é?	  O	  Vítor	  Martins	  fez	  referência	  a	  isso.	  Temos	  um	  orçamento	  delimitado	  da	  União	  
Europeia.	  Eu	  recordo-‐me	  quando	  Jacques	  Delors	  era	  Presidente	  da	  Comissão	  
Europeia	  e	  éramos	  12	  países,	  o	  orçamento	  da	  União	  era	  grosso	  modo	  1.12	  do	  
produto.	  Neste	  momento	  somos	  28	  e	  não	  chega	  a	  1%.	  O	  orçamento	  da	  União	  é	  
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0,95%	  do	  Produto.	  Nos	  Estados	  Unidos,	  bem	  sei	  que	  as	  situações	  não	  são	  
comparáveis,	  mas	  o	  orçamento	  federal	  representa	  entre	  20	  a	  21%,	  entre	  20	  e	  22%	  
do	  produto.	  O	  problema	  de	  aumentar	  o	  orçamento	  é	  de	  que,	  tal	  como	  ele	  hoje	  é	  
construído,	  é	  possível	  comparar	  aquilo	  que	  um	  País	  paga	  com	  aquilo	  que	  um	  País	  
recebe,	  porque	  o	  grosso	  das	  transferências	  é	  feito	  através	  de	  pagamentos	  directos	  
dos	  estados-‐membros.	  Há	  quem	  defenda	  que	  a	  única	  forma	  de	  aumentar	  o	  
orçamento	  comunitário	  é	  a	  União	  ter	  a	  capacidade	  de	  definir	  recursos	  próprios,	  isto	  
é	  de	  colectar	  impostos.	  E	  que	  isso	  vai	  ser	  a	  única	  forma	  de	  ultrapassar	  o	  discurso	  dos	  
contribuintes	  líquidos,	  isto	  é	  aqueles	  6	  países	  que	  dizem	  “nós	  é	  que	  estamos	  a	  
financiar	  a	  União	  porque	  pagamos	  muito	  mais	  do	  que	  aquilo	  que	  recebemos.	  Na	  
vossa	  opinião,	  vamos	  começar	  agora	  pelo	  Luís	  Amado.	  Isto	  corresponde	  a	  uma	  
realidade?	  Ou	  seja,	  o	  orçamento	  necessário	  do	  orçamento	  comunitário,	  o	  aumento	  
necessário	  do	  orçamento	  comunitário,	  só	  é	  possível	  através	  de	  recursos	  próprios	  e	  a	  
existência	  do	  imposto	  europeu,	  ou	  há	  outras	  alternativas?	  

Luís	  Amado	  –	  Voltamos	  à	  mesma	  questão.	  Eu	  acho	  que	  há	  2	  realidades	  políticas	  
europeias	  hoje.	  Há	  uma	  realidade	  que	  eu	  não	  chamaria	  federal,	  mas	  federadora	  da	  
Zona	  Euro	  e	  uma	  realidade	  de	  integração	  da	  União	  Europeia	  a	  27,	  onde	  há	  Estados	  
que	  querem	  pertencer	  à	  Zona	  Euro,	  há	  outros	  que	  não	  querem	  pertencer	  à	  Zona	  
Euro,	  e	  até…	  

Carlos	  Coelho	  –	  Desculpe	  interromper,	  então	  defende	  2	  orçamentos	  diferentes?	  

Luís	  Amado	  –	  Eu	  defendo	  a	  necessidade	  de	  se	  caminhar	  para	  um	  orçamento	  próprio	  
e	  a	  necessidade	  de	  se	  ter,	  no	  contexto	  da	  política	  orçamental	  própria	  da	  Zona	  Euro,	  
instrumentos	  adequados	  para	  gerir	  os	  processos	  como	  aqueles	  que	  estamos	  a	  viver,	  
de	  ajustamento	  de	  resposta	  às	  crises	  e	  de	  reacção	  a	  situações	  imprevisíveis.	  Um	  dos	  
erros	  que	  eu	  acho	  que	  nós	  todos	  cometemos	  nesta	  crise,	  foi	  justamente	  não	  ter	  a	  
lucidez	  de	  impor	  ou	  exigir,	  na	  medida	  do	  possível,	  que	  os	  programas	  de	  ajustamento	  
e	  os	  programas	  de	  reforma	  estrutural	  necessários	  para	  corrigir	  os	  desequilíbrios	  da	  
Zona	  Euro	  tivessem	  uma	  compensação	  a	  partir	  do	  centro	  para	  o	  processo	  de	  
ajustamento.	  Porque	  o	  processo	  de	  ajustamento	  que	  nós	  estamos	  a	  fazer	  é	  para	  
corrigir	  desequilíbrios	  nossos,	  e	  alguns	  erros	  nossos.	  É	  certo!	  Mas	  o	  processo	  de	  
ajustamento	  é	  para	  garantir	  a	  estabilidade	  na	  Zona	  Euro!	  É	  para	  garantir	  a	  
estabilidade	  da	  moeda	  comum!	  E	  portanto	  nós	  não	  podemos	  gerir	  isto	  naquilo	  a	  que	  
os	  britânicos	  chamam	  de	  “brinkmanship”,	  estar	  no	  fio	  da	  navalha,	  do	  ponto	  de	  vista	  
social	  e	  político.	  Nós	  vivemos	  situações,	  a	  Grécia	  mais	  graves	  do	  que	  a	  nossa,	  mas	  
nós	  vivemos	  situações	  de	  grande	  tensão	  social!	  E	  portanto	  arriscamo-‐nos	  a,	  no	  
fundo,	  deitar	  o	  bebé	  e	  a	  água	  do	  banho	  tudo	  fora,	  precisamente	  por	  uma	  gestão	  
muito	  arriscada.	  É	  certo	  que	  os	  alemães	  e	  os	  países	  com	  excedente	  e	  os	  países	  
credores	  estão	  a	  tentar	  ao	  máximo	  pôr	  as	  responsabilidades	  em	  cima	  dos	  países	  em	  



 

 25 

situação	  de	  ajustamento.	  Mas	  tem	  que	  haver	  um	  discurso	  forte	  de	  reivindicação,	  de	  
equilíbrios	  que	  têm	  que	  ver	  com	  o	  processo	  de	  ajustamento	  do	  seu	  conjunto.	  A	  
estabilidade	  política	  em	  Portugal,	  a	  estabilidade	  social,	  a	  estabilidade	  
macroeconómica	  é	  um	  “asset”	  ao	  serviço	  da	  estabilidade	  da	  Zona	  Euro	  e	  não	  apenas	  
da	  estabilidade	  do	  nosso	  país,	  porque	  nós	  estamos	  a	  fazê-‐lo	  em	  nome	  da	  
estabilização	  da	  Zona	  Euro!	  Se	  não	  houver	  equilíbrio,	  é	  muito	  fácil	  justificar	  um	  
discurso	  populista	  que	  nos	  atire	  para	  fora	  da	  Zona	  Euro	  rapidamente!	  Não	  temos	  
compensação	  nenhuma,	  pelo	  contrário,	  só	  somos	  prejudicados!	  E	  aliás	  isso	  está-‐se	  a	  
ver!	  Quantos	  economistas	  é	  que	  vocês	  já	  vêem	  hoje?	  Cada	  vez	  mais!	  A	  defenderem	  
que,	  então	  para	  estar	  assim,	  provavelmente	  nós	  nunca	  mais	  vamos	  sair	  do	  buraco	  
em	  que	  estamos!	  Então	  não	  será	  melhor	  nós	  equacionarmos	  a	  possibilidade	  de	  sair	  
da	  Zona	  Euro?	  E	  este	  discurso	  vai	  intensificar-‐se	  e	  vai	  intensificar-‐se	  se	  não	  houver	  
no	  centro	  sensibilidade	  para	  o	  entendimento	  do	  equilíbrio	  que	  é	  necessário	  ter	  entre	  
centro	  e	  periferia.	  Os	  ganhos	  que	  a	  Alemanha,	  e	  que	  os	  países,	  hoje	  credores,	  têm	  
tido	  neste	  processo	  de	  ajustamento	  são	  muito	  impressivos!	  Olhem	  para	  o	  saldo	  
comercial	  da	  Alemanha!	  A	  Alemanha	  tem	  que	  ser	  confrontada	  com	  isso.	  Eu	  até	  sou	  
acusado,	  como	  sabem,	  no	  meu	  partido	  de	  ser	  muito	  germanófilo.	  Eu	  compreendo	  a	  
posição	  da	  Alemanha!	  Mas	  a	  Alemanha	  tem	  que	  ser	  confrontada	  com	  as	  suas	  
responsabilidades!	  A	  Alemanha,	  se	  quer	  liderar,	  e	  tem	  que	  liderar,	  e	  tem	  a	  
responsabilidade	  de	  liderar,	  tem	  que	  assumir	  as	  suas	  responsabilidades!	  	  

Carlos	  Coelho	  –	  Já	  voltamos	  a	  essa	  questão.	  Ainda	  a	  questão	  do	  orçamento	  e	  do…	  

Luís	  Amado	  –	  Certo!	  …	  Já	  agora	  só	  para	  dizer,	  de	  facto,	  que	  a	  Alemanha	  é	  de	  longe	  o	  
país	  que	  mais	  beneficiou	  com	  a	  Zona	  Euro,	  mas	  de	  longe!	  Vamos	  deixar	  isso	  claro,	  
mas	  em	  paralelo,	  dizer	  também,	  não	  vou	  alongar,	  mas	  tenho	  que	  o	  dizer,	  não	  ficava	  
de	  bem	  com	  a	  minha	  consciência	  se	  não	  o	  dissesse.	  Seria	  absolutamente	  trágico	  do	  
ponto	  de	  vista	  económico,	  político	  e	  social,	  o	  cenário	  de	  uma	  saída	  de	  Portugal	  do	  
euro.	  Não	  vou	  entrar	  por	  aí,	  mas	  gostava	  de	  o	  deixar	  claro:	  seria	  trágico	  e	  seria	  um	  
retrocesso	  digamos	  daqueles	  que	  não	  se	  sabe	  onde	  pára,	  se	  esse	  cenário	  se	  viesse	  a	  
pôr.	  A	  segunda	  nota	  porque	  há	  bocado	  não	  a	  pus	  e	  vou	  pedir	  30	  segundos	  para	  o	  
fazer.	  Um	  dos	  aspectos	  que	  pode	  favorecer	  o	  crescimento	  económico	  –	  pode!	  -‐	  é	  
esta	  retoma	  da…	  aquilo	  a	  que	  se	  tem	  chamado	  agora	  a	  reindustrialização	  da	  Europa.	  
De	  resto,	  houve	  um	  desafio	  feito	  por	  um	  orador	  de	  uma	  forma	  hábil,	  de	  resto,	  sobre	  
essa	  matéria…	  eu	  por	  acaso,	  não	  gosto	  da	  expressão	  reindustrialização,	  mas	  gosto	  
muito	  é	  da	  ideia	  de	  voltar	  a	  apostar	  na	  indústria!	  Estamos	  a...	  nós	  vivemos	  durante	  
muitos	  anos	  com	  um	  conceito	  que	  nos	  foi	  vendido	  de	  que	  o	  desenvolvimento	  era	  
terciarização.	  Quem	  aposta	  nos	  serviços	  é	  que	  é	  desenvolvido!	  A	  indústria	  é	  uma	  
coisa	  do	  século	  XIX!	  Isso	  foi	  um	  conceito	  que	  vigorou	  durante	  décadas,	  um	  
bocadinho	  ali	  também	  à	  volta	  do	  Thatcherismo	  dos	  anos	  ’80.	  Voltar	  a	  considerar	  a	  
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indústria	  um	  motor	  de	  crescimento	  económico	  é	  uma	  boa	  coisa.	  Agora,	  à	  boa	  
atenção	  do	  deputado	  europeu,	  a	  reindustrialização	  não	  pode	  ser	  desenhada	  para	  as	  
grandes	  indústrias	  francesas	  e	  alemãs!	  Aquilo	  que	  aparece	  é	  um	  pouco	  isso.	  As	  
ligações	  várias.	  Bom,	  vou	  ao	  ponto.	  Eu	  acho	  que	  são	  precisos	  mais	  meios.	  Não	  
considero	  que	  seja	  possível	  no	  contexto	  actual	  haver	  uma	  fiscalidade	  própria	  da	  
União	  Europeia	  para	  alavancar	  os	  seus	  meios	  rapidamente.	  Não	  há	  condições	  
políticas	  para	  o	  fazer,	  neste	  contexto,	  mas	  a	  Europa	  vai	  ter	  que	  caminhar	  nesse	  
sentido.	  E	  a	  única	  via	  de	  o	  fazer	  é	  através	  da	  Zona	  Euro,	  porque	  de	  resto	  isso	  vai	  ser,	  
na	  minha	  opinião,	  pressionado	  até	  para	  resolver	  o	  caso,	  chamemos-‐lhe	  assim,	  do	  
Reino	  Unido.	  A	  negociação	  que	  vai	  estabelecer-‐se,	  que	  já	  está	  em	  curso,	  não	  parece,	  
mas	  já	  está	  em	  curso,	  entre	  a	  União	  Europeia	  e	  o	  Reino	  Unido	  vai	  na	  minha	  opinião	  
agravar	  aquilo	  que	  o	  Luís	  estava	  a	  dizer	  há	  pouco.	  É	  termos	  um	  core	  que	  é	  a	  Zona	  
Euro	  que	  é	  de	  facto	  a	  integração	  europeia	  e	  depois	  temos	  um	  conjunto	  de	  estados	  à	  
volta	  que	  estão	  metidos	  no	  mercado	  interno	  e	  pouco	  mais	  do	  que	  isso.	  Isso	  vai-‐se	  
aprofundar	  e	  vai	  dar	  origem	  à	  necessidade,	  parece-‐me	  a	  mim,	  dum	  orçamento	  da	  
Zona	  Euro	  que	  pelo	  menos	  tem	  que	  ser	  alavancado	  com	  endividamento,	  com	  
Eurobonds,	  com	  um	  Banco	  Europeu	  de	  Investimentos	  a	  sério,	  e	  com	  um	  tesouro	  
europeu	  e	  uma	  mutualização	  da	  dívida,	  são	  dois	  aspectos	  que	  também	  são	  
fundamentais…	  eu	  acho	  que	  vão	  ocorrer,	  é	  uma	  questão	  de	  tempo,	  a	  mutualização	  
da	  dívida,	  para	  parte	  da	  dívida	  e	  um	  tesouro	  europeu,	  de	  resto	  percebe-‐se	  mal	  que	  
se	  possa	  ter	  uma	  moeda	  única	  sem	  isso,	  e	  portanto	  penso	  que	  não	  será	  este	  ano	  
nem	  no	  próximo,	  mas	  o	  caminho	  será	  de	  encontrar	  um	  orçamento	  de	  dimensão	  
federal	  na	  Zona	  Euro,	  para	  poder	  ajudar	  ao	  crescimento	  económico.	  	  

Carlos	  Coelho	  –	  Para	  não	  acabarmos	  muito	  tarde,	  eu	  propunha…	  tinha	  muitos	  
temas,	  mas	  só	  levantarmos	  mais	  2	  e	  fecharmos	  a	  sessão,	  e	  este	  tinha	  a	  ver	  com	  a	  
questão	  de	  solidariedade	  que	  o	  Luís	  Amado	  recordou.	  Eu	  recordo-‐me	  de	  ouvir	  várias	  
vezes	  o	  Vítor	  Martins	  defender	  no	  início	  da	  nossa	  presença	  de	  Portugal	  na	  União	  
Europeia	  que	  a	  ajuda	  aos	  países	  do	  sul	  não	  era	  uma	  forma	  generosa	  dos	  países	  do	  
norte	  terem	  respeito	  por	  nós,	  mas	  era	  uma	  questão	  de	  justiça,	  isto	  é,	  quem	  mais	  
lucrava	  com	  o	  mercado	  interno,	  até	  porque	  estava	  no	  centro	  desse	  espaço,	  não	  
podia	  deixar	  de	  ter	  em	  atenção	  as	  necessidades	  de	  desenvolvimento	  de	  quem	  estava	  
na	  periferia.	  Portanto	  a	  lógica	  do	  desenvolvimento	  harmonioso	  aparecia	  com	  o	  signo	  
da	  justiça,	  ou	  se	  quisermos	  usando	  uma	  expressão	  que	  o	  Luís	  Amado	  usou,	  da	  
solidariedade.	  A	  minha	  pergunta	  é:	  e	  há	  espaço	  para	  sublinhar	  isso	  neste	  momento?	  
Isto	  é,	  politicamente	  aquilo	  que	  resulta	  das	  últimas	  eleições	  é	  um	  aumento	  dos	  
eurocépticos.	  Com	  o	  aumento	  dos	  eurocépticos	  aumenta	  a	  pressão	  do	  discurso	  
nacionalista	  em	  diversos	  países	  europeus.	  Ao	  aumentar	  a	  pressão	  desse	  discurso	  
nacionalista,	  enfraquece	  necessariamente	  o	  discurso	  europeu	  e	  solidário.	  Portanto	  
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nós	  não	  estamos	  perante	  um	  cenário	  político	  em	  que	  será	  mais	  difícil	  por	  exemplo	  
para	  Portugal	  defender	  que	  a	  coesão	  política	  económica	  e	  social	  tenha	  que	  
continuar	  a	  ser	  um	  objectivo	  europeu	  e	  não	  um	  objectivo	  nacionalizado,	  isto	  é,	  
devolvido	  aos	  estados-‐membros	  como	  alguns	  defendem?	  Vítor	  Martins.	  	  

Vítor	  Martins	  –	  Bem,	  eu	  acho	  que	  a	  solidariedade	  é	  um	  elemento	  genético	  de	  
integração	  europeia	  sine	  qua	  non,	  e	  portanto	  nunca	  poderemos	  em	  contexto	  algum	  
intimidar-‐nos	  perante	  esse	  aspecto.	  Recordo-‐me…	  eu	  estive	  exactamente	  porque	  
sou	  muito	  velho,	  estive	  nas	  origens	  do	  mercado	  único	  na	  tal	  primeira	  presidência	  
que	  foi	  em	  ’92,	  portanto	  há	  mais	  de	  20	  anos,	  vejam	  bem…	  eu	  recordo-‐me	  
perfeitamente	  que	  a	  coesão	  económica	  e	  social	  a	  esse	  princípio	  foi	  equacionado	  
justamente	  para	  criar	  um	  equilíbrio	  face	  aos	  riscos	  que	  o	  mercado	  interno	  tinha	  de	  
agravar	  as	  assimetrias!	  E	  de	  favorecer	  o	  centro.	  E	  portanto	  criou-‐se	  um	  conceito	  de	  
coesão	  económica	  e	  social,	  de	  resto	  trabalhado	  muito	  por	  Jacques	  Delors,	  há	  que	  
reconhecê-‐lo	  que	  ele	  foi	  fundamental	  nesse	  aspecto.	  Hoje	  eu	  acho	  que	  há	  talvez	  
ainda	  mais	  razões	  para	  retomar	  a	  exigência	  de	  solidariedade	  e	  de	  coesão	  económica	  
e	  social	  na	  Europa.	  Por	  uma	  razão	  também:	  não	  é	  apenas	  a	  questão	  de	  justiça	  ou	  de	  
algum	  critério	  digamos	  de	  natureza	  moral	  ou	  ético,	  mas	  é	  porque	  é	  a	  coesão	  
económica	  e	  social	  e	  a	  promoção	  da	  coesão	  económica	  e	  social,	  uma	  das	  mais	  
importantes	  alavancas	  de	  crescimento	  da	  economia	  europeia.	  É	  uma	  reserva	  de	  
crescimento.	  É	  um	  potencial	  de	  crescimento.	  Se	  isso	  for	  olhado	  de	  uma	  forma	  
inteligente	  por	  todos	  os	  países.	  De	  resto,	  eu	  recordo-‐me	  de	  um	  estudo	  que	  foi	  feito	  
há	  muitos	  anos	  também,	  enfim,	  nos	  inícios	  dos	  fundos	  estruturais,	  num	  estudo	  feito	  
por	  uma	  entidade	  pseudo-‐independente,	  mas	  de	  qualquer	  maneira	  tinha	  esse	  
estatuto,	  e	  em	  que	  chegava	  à	  conclusão	  de	  que	  quase	  50%	  dos	  fundos	  estruturais	  
que	  entravam	  em	  Portugal	  retornavam	  às	  grandes	  potências	  industriais	  da	  Europa.	  
Basta	  isto	  para	  se	  perceber	  que	  o	  conceito	  de	  coesão	  económica	  e	  social	  não	  é	  uma	  
ajuda!	  Ou	  melhor	  é	  uma	  ajuda	  a	  toda	  a	  Europa	  e	  à	  economia	  europeia.	  

Luís	  Amado	  –	  A	  coesão	  económica	  e	  social	  que	  temos	  como	  política	  europeia	  está	  
formatada	  justamente	  e	  datada	  dessa	  época.	  É	  um	  instrumento	  para	  responder,	  
criado	  pelo	  Delors,	  sobretudo,	  para	  responder	  à	  expansão	  do	  mercado	  interno.	  Mas	  
o	  problema	  é	  que	  nós	  não	  tivemos	  em	  consideração	  que	  a	  união	  económica	  e	  
monetária,	  a	  Zona	  Euro	  e	  os	  constrangimentos	  de	  competitividade	  que	  uma	  moeda	  
comum	  determinavam	  às	  políticas	  menos	  competitivas,	  tinham	  que	  ser	  
compensados	  por	  mecanismos	  próprios!	  O	  mecanismo	  de	  transferência	  a	  que	  a	  
Alemanha	  se	  opôs	  nos	  tratados…	  é	  esse	  o	  problema,	  porque	  não	  há	  uma	  união	  
monetária	  perfeita	  sem	  um	  mecanismo	  de	  transferência!	  E	  portanto	  a	  Alemanha	  vai	  
ter	  que	  aceitar	  e	  portanto	  o	  Ministro	  Schäuble	  admite	  que	  tem	  que	  haver	  um	  novo	  
tratado,	  mas	  não	  põe	  de	  parte	  a	  necessidade	  de	  haver	  um	  novo	  tratado.	  Aliás,	  até	  
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admite	  que	  provavelmente	  vai	  ter	  que	  fazer	  um	  referendo	  na	  Alemanha	  para	  que	  
esse	  tratado…	  essa	  alteração	  aos	  tratados	  possa	  ser	  aceite.	  Agora,	  nós,	  nesta	  crise,	  
temos	  por	  claro	  que	  uma	  moeda	  comum	  não	  é	  sustentável	  na	  sua	  composição	  
actual,	  sem	  um	  instrumento	  de	  compensação,	  e	  um	  mecanismo	  de	  transferência,	  ao	  
abrigo	  do	  princípio	  de	  solidariedade	  ainda,	  porque	  o	  que	  é	  que	  nós	  estamos	  a	  fazer?	  
Estamos	  a	  fazer	  um	  conjunto	  de	  políticas	  em	  solidariedade	  com	  a	  estabilidade	  da	  
Zona	  Euro!	  Portanto	  com	  a	  estabilidade	  de	  uma	  política	  que	  decorre	  de	  uma	  moeda	  
comum	  que	  favorece	  aliás	  sobretudo	  os	  países	  com	  mais	  capacidade	  competitiva	  
nesse	  conjunto.	  Portanto	  a	  solidariedade,	  nós	  temos	  toda	  a	  legitimidade	  para	  a	  
exigir,	  porque	  nós	  estamos	  a	  ser	  solidários	  com	  um	  conjunto.	  O	  que	  a	  experiência	  
deste	  ajustamento	  confirma	  é	  que	  não	  há	  possibilidade	  de	  garantir	  essa	  estabilidade	  
a	  partir	  de	  certo	  limite,	  em	  condições	  sociais	  e	  políticas	  aceitáveis.	  É	  o	  que	  nós	  
estamos	  a	  viver.	  Já	  estivemos	  numa	  fase	  pior!	  Bastante	  crítica	  há	  um	  ano	  atrás,	  mas	  
de	  um	  momento	  para	  o	  outro	  podemos	  precipitar	  uma	  situação	  que	  nos	  leva	  outra	  
vez	  à	  beira	  dum	  processo	  de	  instabilidade	  que	  ponha	  em	  causa	  não	  apenas	  a	  coesão	  
social	  e	  a	  paz	  social	  no	  País,	  mas	  a	  estabilidade	  política	  e	  a	  estabilidade	  do	  regime.	  
Não	  estamos	  muito	  longe	  disso!	  É	  certo	  que	  estamos	  numa	  fase	  de	  tranquilidade,	  
até	  porque	  o	  princípio	  fundamental	  é	  haver	  estabilidade	  governativa	  e	  estabilidade	  
política.	  Agora,	  nós	  estamos	  a	  fazê-‐lo	  em	  nome	  da	  estabilidade	  de	  um	  conjunto,	  do	  
conjunto	  da	  Zona	  Euro.	  E	  isso	  já	  se	  confirmou	  que	  não	  é	  sustentável	  sem	  um	  
mecanismo	  de	  compensação,	  um	  mecanismo	  de	  transferência.	  Quem	  aplica	  políticas	  
de	  reformas	  estruturais	  violentíssimas?	  Que	  recuperam	  atrasos	  estruturais	  de	  
décadas?	  Em	  nome	  de	  uma	  política	  comum	  de	  estabilidade	  do	  euro,	  tem	  que	  ter	  
uma	  compensação,	  tem	  que	  haver	  um	  mecanismo	  de	  transferência,	  para	  garantir	  a	  
sustentabilidade	  desse	  processo	  de	  estabilização	  social.	  Portanto	  se	  isso	  não	  for	  
perceptível	  da	  parte	  dos	  nossos	  aliados,	  então	  entraremos	  num	  beco	  sem	  saída	  
político.	  Mas	  é	  um	  problema	  europeu,	  não	  é	  um	  problema	  apenas	  nosso.	  Cá	  
estaremos	  para	  o	  acompanhar,	  não	  é?	  

Carlos	  Coelho	  –	  Vamos	  a	  ver.	  Eu	  acho	  que	  quem	  pensa,	  pensa	  da	  mesma	  forma.	  O	  
problema	  é	  que	  as	  pressões	  democráticas	  nalguns	  estados-‐membros	  poderão	  
impedir	  que	  deles	  se	  conclua	  da	  forma	  como	  eles	  se	  devem	  concluir.	  Última	  
pergunta,	  para	  concluirmos	  a	  nossa	  sessão,	  agradecendo	  uma	  vez	  mais	  a	  presença	  
de	  todos,	  e	  deixando	  a	  última	  palavra	  aos	  nossos	  convidados,	  tem	  a	  ver	  com	  a	  
questão	  do	  alargamento.	  A	  União	  Europeia	  começa	  na	  prática	  em	  ’52	  com	  o	  CECA,	  
com	  os	  seus	  países	  fundadores;	  de	  6	  passa	  para	  9,	  de	  9	  passa	  para	  10,	  de	  10	  passa	  
para	  12,	  de	  12	  passa	  para	  15,	  de	  15	  passa	  para	  25,	  de	  25	  passa	  para	  27,	  de	  27	  passa	  
para	  28.	  Portanto	  hoje	  somos	  28	  estados-‐membros	  e	  em	  estados-‐membros	  que	  não	  
estão	  dentro	  do	  clube,	  o	  modelo	  de	  aproximação	  à	  Europa	  foi	  eficaz.	  Podemos	  dar	  o	  
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exemplo	  da	  Turquia.	  A	  Turquia	  democratizou-‐se,	  e	  porque	  não	  dizê-‐lo,	  
ocidentalizou-‐se	  com	  a	  promessa	  da	  integração	  na	  Europa	  comunitária.	  Ora	  Jean	  
Claude	  Juncker	  afirmou	  no	  Parlamento	  Europeu	  esta	  semana	  que	  não	  vai	  haver	  
novos	  alargamentos	  nos	  próximos	  5	  anos.	  Disse	  que	  a	  Comissão	  vai	  continuar	  a	  
negociar,	  mas	  que	  não	  haverá	  nenhum	  novo	  alargamento	  nos	  próximos	  5	  anos.	  
Disse	  que	  ainda	  estamos	  a	  digerir	  os	  últimos	  alargamentos	  que	  fizemos,	  sobre	  o	  
ponto	  de	  vista	  institucional	  e	  sobre	  o	  ponto	  de	  vista	  económico,	  e	  portanto	  na	  
prática	  que	  não	  seria	  prudente	  aumentar	  o	  número	  de	  membros	  do	  clube.	  O	  que	  
naturalmente	  deixou	  um	  sabor	  amargo	  naqueles	  que	  achavam	  que	  podiam	  juntar-‐se	  
à	  União	  nos	  próximos	  5	  anos.	  Na	  vossa	  opinião	  isto	  é	  um	  bom	  sinal	  ou	  é	  um	  mau	  
sinal?	  É	  um	  sinal	  necessário	  ou	  foi	  uma	  cedência,	  alguma	  moda	  que	  está	  na	  maior	  
parte	  das	  capitais	  europeias?	  Para	  as	  últimas	  respostas,	  Luís	  Amado	  e	  Vítor	  Martins.	  	  

Luís	  Amado	  –	  Eu	  acho	  que	  é	  uma	  cedência	  ou	  realismo	  político.	  Juncker	  é	  um	  
realista,	  tem	  um	  conjunto	  de	  princípios	  e	  de	  valores	  muito	  fortes	  na	  sua	  vida	  política.	  
Quem	  o	  conhece,	  como	  nós	  o	  conhecemos,	  sabe	  isso,	  mas	  é	  um	  realista	  pragmático	  
e	  que	  percebe	  que	  não	  há	  condições	  para	  provocar	  um	  novo	  processo	  de	  
alargamento.	  Os	  processos	  continuam,	  a	  Europa	  tem	  que	  arrumar	  a	  casa.	  Eu	  acho	  
que	  a	  Europa	  nesta	  configuração,	  de	  um	  núcleo	  duro	  federador	  em	  torno	  da	  Zona	  
Euro,	  que	  se	  reforçará	  inevitavelmente	  no	  horizonte	  dos	  próximos	  anos,	  em	  termos	  
de	  mecanismos	  internos	  de	  federação,	  de	  federalismo,	  e	  um	  círculo	  de	  integração	  
com	  várias	  expectativas,	  não	  é?	  Há	  países	  que	  estão	  no	  círculo	  da	  integração	  que	  
querem	  aderir	  ao	  euro.	  A	  Polónia,	  por	  exemplo	  sempre	  manifestou	  vontade	  de	  ser	  
parte	  do	  euro;	  outros	  países	  como	  o	  Reino	  Unido,	  a	  República	  Checa	  admitem	  até	  
abandonar,	  não	  a	  República	  Checa,	  mas	  o	  Reino	  Unido	  abandonar	  a	  União	  Europeia.	  
Haverá	  por	  isso	  um	  jogo	  de	  assimetrias	  no	  espaço	  da	  União	  Europeia	  a	  28,	  mas	  
facilita	  o	  processo	  de	  gestão	  da	  pressão	  integradora	  que	  na	  periferia,	  na	  fronteira	  
leste	  da	  Europa,	  ainda	  se	  verifica.	  Precisamente	  porque,	  quer	  a	  Alemanha	  quer	  a	  
França,	  se	  tudo	  correr	  bem,	  estarão	  no	  núcleo	  federador	  mais	  profundo	  com	  os	  
mecanismos	  de	  integração	  mais	  desenvolvidos,	  e	  será	  mais	  fácil	  naturalmente	  
alargar	  a	  União	  Europeia	  quer	  à	  Turquia,	  quer	  à	  Geórgia,	  quer	  aos	  países	  dos	  Balcãs,	  
quer	  eventualmente	  à	  Ucrânia.	  No	  actual	  contexto	  não	  é	  difícil	  prever	  que,	  mais	  
cedo	  ou	  mais	  tarde,	  a	  Ucrânia	  estará	  em	  condições,	  eventualmente	  numa	  forma	  
federal,	  de	  aderir	  à	  União	  Europeia	  no	  futuro.	  Mas	  como	  digo	  é	  uma	  proposta,	  é	  
uma	  afirmação	  realista,	  de	  um	  Comissário	  que	  quer	  afirmar	  desde	  já	  autoridades,	  
fazer	  qualquer	  equívoco	  em	  relação	  a	  outras	  pressões	  a	  que	  possa	  vir	  a	  ser	  sujeito,	  e	  
que	  procurará	  também	  por	  essa	  via	  eventualmente	  arrumar	  a	  casa.	  Há	  muito	  para	  
fazer	  internamente,	  designadamente	  porque	  a	  Comissão	  europeia	  tem	  esta	  
dificuldade.	  Nós	  temos	  que	  ver	  como	  é	  que	  os	  mecanismos	  da	  governação	  
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económica	  se	  compatibilizam	  com	  as	  instituições	  que	  existem.	  E	  a	  Comissão	  
Europeia	  é	  uma	  delas.	  O	  Parlamento	  Europeu	  é	  o	  que	  existe.	  É	  natural	  que	  um	  
Ministro	  das	  Finanças	  da	  Zona	  Euro	  seja	  o	  Comissário	  Europeu:	  reforçado,	  com	  mais	  
competências.	  Como	  é	  natural	  que	  a	  legitimação	  da	  governação	  económica	  da	  Zona	  
Euro	  se	  faça	  no	  Parlamento	  Europeu	  numa	  Câmara	  adequada.	  No	  fundo	  são	  tudo	  
propostas	  que	  o	  Carlos	  Coelho	  sabe	  que	  estão	  já	  bastante	  aprofundadas	  e	  
desenvolvidas	  por	  alguns	  dos	  actores,	  mas	  é	  aí	  que	  eu	  creio	  que	  o	  Presidente	  da	  
Comissão	  se	  vai	  ter	  que	  concentrar,	  porque	  vai	  ter	  que	  gerir	  simultaneamente	  o	  
processo	  de	  densificação	  de	  uma	  Zona	  Euro	  mais	  federadora	  e,	  ao	  mesmo	  tempo,	  
garantir	  os	  mecanismos	  de	  “bridging”	  entre	  as	  instituições	  a	  ser	  criadas	  e	  a	  União	  
Europeia	  e	  o	  círculo	  a	  28.	  Na	  certeza	  de	  que	  há	  aqui	  uma	  Europa	  a	  duas	  velocidades,	  
claramente	  já	  hoje	  decorrente	  de	  termos	  um	  Tratado	  de	  Lisboa	  que	  se	  aplica	  a	  28	  ou	  
29	  e	  termos	  dois	  tratados	  que	  se	  aplicam	  a	  27	  estados-‐membros.	  	  

Vítor	  Martins	  –	  Ao	  contrário	  do	  que	  por	  vezes	  se	  diz	  e	  parece,	  eu	  acho	  que	  o	  
alargamento	  da	  União	  Europeia	  é	  um	  dos	  grandes	  sucessos	  da	  integração	  europeia.	  
E	  convém	  ter	  isso	  presente.	  Aliás	  foi...	  ajudou…	  foi	  fundamental	  para	  a	  paz	  na	  
Europa	  e	  para	  a	  segurança,	  enfim	  para	  o	  quadro	  que	  podemos	  viver	  estes	  anos	  
também,	  mas	  teve	  outros	  benefícios	  importantíssimos.	  Mas	  deixou	  marcas,	  
independentemente	  de	  ter	  sido	  um	  sucesso,	  deixou	  marcas!	  E	  portanto	  o	  
alargamento	  não	  é	  hoje	  tão	  popular	  como	  era.	  Eu	  sou	  do	  tempo	  em	  que	  até	  
Marrocos	  pediu	  para	  aderir	  à	  União	  Europeia,	  formalmente.	  E	  há	  uma	  famosa	  carta	  
do	  rei	  de	  Marrocos,	  do	  pai	  deste	  rei	  actual,	  uma	  famosa	  carta,	  de	  resto	  muitíssimo	  
bem	  redigida,	  a	  pedir	  a	  adesão	  à	  União	  Europeia.	  A	  carta	  de	  resposta	  de	  resto	  ainda	  
é	  mais	  interessante,	  mas	  não	  interessa	  agora	  perder	  tempo	  com	  isso.	  Mas	  o	  que	  eu	  
queria	  dizer	  é	  que	  as	  marcas	  que	  o	  alargamento	  deixou	  foi	  sobretudo	  pelo	  seguinte	  
facto,	  para	  ser	  muito	  breve.	  É	  que	  os	  candidatos	  que	  aderiram,	  sobretudo	  os	  de	  
leste,	  estavam	  melhor	  preparados	  para	  a	  adesão	  do	  que	  a	  União	  Europeia	  para	  os	  
receber.	  E	  portanto	  houve	  um	  processo	  de	  entropia	  no	  funcionamento	  da	  União	  
Europeia,	  nomeadamente	  no	  plano	  institucional!	  Eu	  acho	  que	  hoje	  uma	  boa	  parte	  da	  
confusão	  institucional	  que	  existe	  a	  nível	  europeu	  deriva	  um	  pouco	  de	  um	  
alargamento	  que	  não	  foi	  suficientemente	  estruturado,	  trabalhado,	  preparado	  para	  
poder	  ter	  sido	  acomodado	  de	  uma	  forma	  eficiente,	  e	  transparente	  e	  bem	  assumida.	  
E	  por	  isso	  eu	  julgo	  que	  uma	  paragem	  (não	  se	  lhe	  pode	  chamar	  paragem,	  porque	  eu	  
acho	  que	  seria	  muito	  injusto	  para	  aqueles	  que	  são	  candidatos	  e	  estão	  a	  negociar),	  
mas	  ganhar	  algum	  tempo	  para,	  aquilo	  que	  o	  Luís	  dizia	  há	  bocado,	  reforçar	  aquilo	  que	  
é	  core	  na	  integração	  europeia	  e	  depois	  então	  proceder	  a	  alargamentos	  porventura	  já	  
num	  cenário	  de	  geometria	  variável	  de	  círculos	  concêntricos,	  onde	  aí	  se	  acomodarão	  
países	  que	  são	  decisivos	  para	  a	  Europa.	  Mas	  julgo	  que	  também	  há	  uma	  outra	  razão	  
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para	  esta	  hesitação	  do	  Juncker.	  Que	  é	  uma	  razão	  que	  eu	  lhe	  chamaria	  até	  mais	  
geopolítica.	  A	  Europa	  não	  resolveu,	  acho	  eu	  que	  nunca	  resolveu,	  até	  hoje,	  a	  sua	  
relação	  com	  a	  Rússia.	  Não	  me	  parece	  que	  a	  Europa	  tenha	  uma	  estratégia	  definida	  
para	  a	  Rússia.	  E	  também	  tem	  uma	  estratégia	  dúbia	  face	  à	  Turquia.	  A	  Rússia	  e	  a	  
Turquia	  serão	  os	  pivôs	  de	  qualquer	  futuro	  alargamento	  que	  se	  venha	  a	  processar	  na	  
União	  Europeia.	  Como	  não	  existe	  uma	  concepção	  estratégica,	  geopolítica,	  segura,	  
estável	  no	  plano	  europeu	  relativamente	  a	  esses	  dois	  parceiros	  que	  são	  tratados	  em	  
função	  dos	  dias..	  à	  segunda-‐feira	  de	  uma	  maneira,	  à	  terça	  de	  outra,	  à	  quarta	  de	  
outra,	  é	  natural	  que	  neste	  momento	  se	  diga,	  paremos	  com	  o	  alargamento	  e	  depois	  
veremos.	  	  

Carlos	  Coelho	  –	  Minhas	  senhoras	  e	  meus	  senhores,	  muito	  obrigado	  pela	  vossa	  
presença.	  Quero	  agradecer	  de	  forma	  expressiva	  ao	  Luís	  Amado	  e	  ao	  Vítor	  Martins	  o	  
facto	  de	  terem	  estado	  connosco	  e	  em	  nome	  do	  Senhor	  Vice-‐Presidente	  Marco	  
António	  Costa,	  dou	  encerrada	  a	  sessão.	  Muito	  obrigado	  a	  todos.	  

	  


