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A Plataforma para o Crescimento Sustentável (PCS), constituída em outu-

bro de 2011, é uma associação independente, sem filiação partidária e sem fins 

lucrativos. A PCS visa, num quadro de ampla participação pública e de articula-

ção com centros de I&D e thinktanks nacionais internacionais, dar um contributo 

para a afirmação de um modelo de desenvolvimento sustentável em torno de 10 

desafios que integram a sua Carta Constitutiva:

 • Levar a democracia mais longe

 • Afirmar uma sociedade de valores e de consciências

 • Dar mais liberdade aos cidadãos, com menos influência do Estado

 • Promover adequadamente a flexibilidade e a segurança no trabalho

 • Valorizar o conhecimento e a cultura empreendedora

 • Escolher uma nova carteira de atividades económicas

 • Fomentar uma economia verde

 • Estabelecer um novo modelo territorial

 • Assegurar uma Justiça célere e eficaz

 • Tornar Portugal ativo nos desafios globais

A PCS está organizada em 6 grupos de trabalho – Conhecimento, Bem-es-

tar, Sustentabilidade, Competitividade, Desafios Globais e Cidadania, Democracia 

e Liberdade – e em  29 subáreas. Para além dos trabalhos relativos à elaboração 

do Relatório para o Crescimento Sustentável, identificando decisões estratégicas 

e medidas que contribuam para libertar o potencial de crescimento de Portugal, 

a PCS tem vindo a organizar uma série de conferências públicas dedicadas aos 

dez desafios que integram a sua Carta Constitutiva.
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Estas conferências servem de base à coleção Cadernos de Debates, cuja 

primeira edição agora se publica. Esta edição é relativa à conferência, realizada 

no dia 13 de dezembro de 2011, sob o tema “Em que mundo vivemos?”, que con-

tou com a presença dos seguintes oradores: António Monteiro, Augusto Mateus, 

Carlos Costa, Carlos Costa Neves, Domingos Simões Pereira, Teresa de Sousa e 

ZsoltDarvas. 

Nesta publicação procuramos responder às questões: Como relançar o 

projeto político europeu? Que modelo de governação económica para a UE? Que 

agenda para o crescimento e emprego na UE? Como impulsionar os Objetivos do 

Milénio no atual contexto de crise financeira? Que reforma das instituições de 

BrettonWoods e das Nações Unidas de modo a promover uma globalização inclu-

siva e sustentável? Como afirmar a lusofonia no contexto internacional?

JORGE MOREIRA DA SILVA, Presidente da PCS
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inTERvEnçÕEs
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CaRLos CosTa
Governador do Banco de Portugal
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Começo por agradecer o convite que me foi endereçado para participar 

nesta conferência. 

Gostaria de iniciar esta intervenção veiculando uma mensagem muito 

simples, ao mesmo tempo reveladora da importância que atribuo a este tipo de 

iniciativa: não é possível construir a União Europeia sem opiniões públicas infor-

madas e conscientes da raiz dos problemas, porque só desta forma legitimamos 

o projeto da construção europeia. 

A relação que vivemos com a União Europeia é, de certa forma, a relação 

que o cidadão português vive com o Estado: “nós e os outros”, como se o cidadão 

não fosse parte do Estado. Este afastamento constitui uma das razões fundamen-

tais de muitas das dificuldades com que estamos confrontados e que tendem a 

ser dificilmente toleradas pelas populações dos diferentes Estados-membro. 

Nesta intervenção gostaria de analisar o processo de construção europeia 

tendo em conta três aspetos que me parecem fundamentais:

O grande desafio que enfrentamos, hoje, é assegurar o equilíbrio da cons-

trução europeia, nesta dupla perspetiva, de forma sólida e sustentável.

I) a União europeia é um projeto em construção; 

II) o projeto europeu não pode ser dissociado dos respetivos 

estados-membro; e, fortemente interligado com este, 

III) o projeto da União económica tem de ser desenvolvido  

a par do da União Monetária.
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a UnIÃo eUroPeIa é UM Projeto eM ConstrUÇÃo

Em primeiro lugar, temos de ter presente que a União Europeia é o caso 

típico de um “projeto que se faz, fazendo”. Como diria o escritor espanhol, “o 

caminho que se faz caminhando”. E como qualquer “projeto que se faz, fazen-

do”, sempre que surge um problema há que encontrar uma resposta que será 

a solução até ao momento em que surja um novo problema. Os problemas não 

se resolvem antes de se colocarem, por antecipação, nem de forma aleatória; 

resolvem-se após terem surgido e emergem à medida que o processo de inte-

gração se aprofunda. Ou seja, os problemas colocam-se segundo uma sequência 

que é o reflexo do próprio processo de construção europeia. Não poderíamos ter 

uma união económica e monetária antes de temos o mercado único, como não 

teríamos o mercado único antes de termos construído um espaço com fronteiras 

comuns no plano internacional.

Esta situação foi evidente, desde o início, no campo monetário e finan-

ceiro, com uma construção baseada num processo de crescente integração que, 

em dado momento, se deparou com uma dificuldade: a existência de moedas 

nacionais que constituíam um obstáculo à construção de um mercado comum.  

A serpente monetária no túnel foi uma primeira resposta a esta dificuldade e, ini-

cialmente, um sucesso que, mais tarde, se transformou num problema e, depois, 

num fracasso. 

Assim, este sistema monetário deu lugar ao mecanismo de taxas de câm-

bio, que foi também um grande sucesso e, posteriormente, quando atingiu os seus 

limites enquanto solução, fracassou, conduzindo, por sua vez, à moeda única. 

Seguiu-se então uma união monetária, que foi batizada de União Econó-

mica e Monetária (UEM). Mas, na prática, construímos uma união monetária com 

um U maiúsculo, um E minúsculo e um M maiúsculo. Ou seja, temos uma união 

monetária plena, mas não temos uma união económica plena, o que causa um 

novo desequilíbrio. Neste sentido, vivemos num clima de alguma dramatismo 

que não é novo para todos os que viveram este processo de construção europeia. 

Aquilo que é novo é o facto de os tempos de resposta serem muito mais curtos.

Este desequilíbrio entre os dois pilares da UEM é o problema com que hoje 

estamos confrontados e que só agora emergiu. 

Com efeito, como já referi, a procura da solução só se inicia quando o 

problema é identificado e o facto de a união económica e monetária ter sido 

construída num contexto particularmente favorável do ponto de vista interna-

cional permitiu, durante dez anos, dissimular as falhas e as insuficiências do seu 

pilar económico. 

A abundância de liquidez e as reduzidas taxas de juro permitiram que 

os Estados-membro não se preparassem para a realidade do novo contexto:  

a necessidade de salvaguarda da competitividade, por um lado, e da sustentabi-

lidade das finanças públicas e da posição externa, por outro lado. 

Um grande número de países na União Europeia acumulou desequilí-

brios nas finanças públicas e nas contas externas, atingindo níveis insustentáveis 

de dívida pública ou privada e perdeu competitividade durante este período.  

Estes desequilíbrios estavam dissimulados e iriam manifestar-se um dia, inde-

pendentemente da crise internacional. 

Foi precisamente a crise internacional que veio a evidenciar estes dese-

quilíbrios e, no contexto atual, só temos duas soluções: 

Assim, somos interpelados hoje a continuar o trabalho que iniciámos 

quando decidimos construir uma união monetária. 

Isto significa que temos de saber se estamos preparados ou não para viver 

num contexto de moeda única e de política monetária única. Isto implica saber se 

conseguimos gerir os desequilíbrios a nível nacional, tendo presente que já não 

dispomos da “bengala” cambial a que recorríamos sempre que era necessário. 

ou atacamos diretamente a fragilidade da união económica 

dentro desta construção em dois pilares que é a UeM, 

ou reconhecemos que a própria construção não é equilibrada
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No passado, sempre que a parte económica falhava, era a “bengala” cam-

bial que permitia, de forma direta, repor a competitividade externa e, de forma 

indireta, uma depreciação real das dívidas públicas e privadas através da inflação 

que resultava da desvalorização cambial.

a dIMensÃo eUroPeIa e a dIMensÃo naCIonaL da UeM

Esta questão leva-me ao segundo aspeto que gostaria de salientar: temos 

de ter consciência que o problema da UEM tem duas dimensões: uma dimensão 

integração e uma dimensão nacional, ou seja, uma dimensão solidariedade do 

grupo e uma dimensão responsabilidade individual. Tratam-se, naturalmente, 

de duas dimensões associadas, porque não é possível contar com a dimensão 

integração se a dimensão nacional não estiver devidamente acautelada.

Na construção interna da UEM, a insuficiência do pilar económico, em si 

mesmo, gera um problema de confiança entre parceiros. É natural que um pro-

blema deste tipo se resolva pelo estabelecimento de regras. Essas regras residem 

na área da política económica e, sobretudo, de política orçamental. Acontece 

que as regras existentes até agora não eram suficientemente disciplinadoras, 

dado que não eram nem suficientemente explícitas, nem estavam plasmadas em 

mecanismos institucionais capazes de assegurar a sua observância.

Estas três dimensões são uma condição necessária do reequilíbrio dos pi-

lares económico e monetário da UEM. Escamoteá-las seria inviabilizar a solução 

e, em qualquer caso, uma forma de criar dúvidas e dificuldades àqueles que, 

através da participação nos mecanismos de assistência financeira, têm de ser 

parte da solução e que, caso não participem, inviabilizam a própria resposta aos 

problemas com que está confrontada a Europa. 

Temos de ter consciência de que qualquer resposta – que deve ser ajusta-

da e proporcional à natureza e à dimensão do risco – tem como contrapartida um 

compromisso muito forte no plano nacional dos Estados-membro que beneficiam 

de assistência que, em si mesmo, minimize o risco moral do grupo.

a solução para a crise com que estamos confrontados passa, 

no plano europeu, por um reforço dessas regras e mecanismos 

institucionais e passa necessariamente, no plano nacional, 

por uma consolidação orçamental, um reforço da estabilidade 

do sistema financeiro e o reequilíbrio das contas externas, 

assente em reformas estruturais que reforcem a flexibilidade  

e a eficiência do tecido produtivo e, por consequência,  

a competitividade da economia nacional num contexto  

de globalização. 

Importa recordar alguns princípios que estiveram na base 

da construção da UeM. o princípio de que não haveria 

incumprimento dos estados-membro (no-default),  

o princípio de que não haveria resgate (no-bail-out),  

o princípio de que cada um conservava a sua soberania 

orçamental e, finalmente, o princípio de que não haveria 

saída da moeda única (no-exit).

Estes princípios são internamente incompatíveis. Isto porque se alguém 

usa da sua soberania orçamental ou da sua política económica de forma a não 

convergir com o todo, acumula desequilíbrios que, naturalmente, em determi-

nado momento, ou implicam resgate, ou implicam saída. O interesse do todo é 

sempre o da salvaguarda do grupo, e, portanto o resgate, mas envolve um risco 

moral. Um resgate incondicional implica necessariamente contemporizar com um 

comportamento irresponsável no passado e, por via de consequência, legitimar 

um comportamento irresponsável no futuro. 

Isto significa que a assistência financeira do grupo a alguns dos seus 

membros não se conjuga com a manutenção de todos os graus de liberdade em 

matéria de política económica ou de política orçamental por parte desses mem-

bros. 
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A estabilidade da UEM não requer que se chegue à situação de Estado  

federal, mas é necessário, e imperioso, reunir condições em termos de disciplina 

e de regras relativamente a cada um dos membros, capazes de dar confiança ao 

grupo. 

Esta é uma questão que gostaria de pôr em evidência a propósito das 

conclusões da cimeira dos chefes de Estado e de Governo dos países da área do 

euro, que teve lugar a 9 de dezembro. A declaração final está orientada para o 

reforço da arquitetura da UEM, em particular do pilar económico, através de duas 

linhas de ação: i) o reforço das regras orçamentais e da coordenação das políticas 

económicas nacionais, e ii) o desenvolvimento dos mecanismos de estabilização 

financeira para fazer face aos desafios de curto prazo.

Estas conclusões da cimeira correspondem, utilizando uma imagem da 

área desportiva, a uma eliminatória em duas mãos em que a primeira consiste em 

criar regras que gerem confiança e a segunda consiste em tirar partido da con-

fiança gerada para introduzir os mecanismos de assistência, diria entre-ajuda, 

que promovam a estabilidade do grupo e de cada um dos respetivos membros. 

sendo o fim do percurso, é antes a primeira etapa. A segunda etapa chegará, 

dependendo muito da rapidez e da convicção com que decorrer a primeira. Em 

particular, vai depender muito do que se irá passar nos próximos três meses, no-

meadamente em matéria de concretização de regras e de disciplina orçamental. 

Depende também da forma como estas ações serão transpostas para o plano pú-

blico e interno de cada um dos Estados-membro e da noção de que as regras não 

resultam de um dictat exterior, mas são inerentes à vida em grupo. É necessário 

um reforço da convergência das políticas económicas, bem como a constitucio-

nalização destes objetivos como forma de assegurar que a apropriação nacional 

destes mesmos objetivos tenha continuidade na etapa seguinte.

Se conseguirmos cumprir este objetivo, e está fora de questão não conse-

guir, fica a faltar a segunda parte, que passa naturalmente por desenvolver aqui-

lo que está embrionariamente presente nas conclusões da cimeira de 9 de de-

zembro, nomeadamente em termos dos mecanismos financeiros necessários para 

garantir a estabilidade da UEM. Nesse ponto, como foi referido pelo professor 

DeGrawe, temos de ter a consciência de que esta UEM não só foi criada com uma 

inconsistência interna – ao prever soberania nacional em matéria orçamental e 

de política económica e simultaneamente os outros três princípios (no-default, 

no-bail-out e no-exit) – como também foi criada com uma outra lacuna, a falta 

de mecanismos de suporte à liquidez de um soberano ou, no limite, suporte à 

solvabilidade. 

Um Estado que se financie na sua própria moeda, dotado de um banco 

central próprio, e que não tenha limites de financiamento monetário soberano –

isto é, que exerça a função de lender of last resort, emitindo moeda e adquirindo 

dívida pública no mercado primário – pode responder às dificuldades temporá-

rias de colocação de dívida através da emissão monetária.  Para além do proble-

ma de insuficiência de construção no pilar económico, a UEM, ao não se tratar de 

um Estado federal, tem uma especificidade no pilar monetário caracterizada pela 

ausência de um lender of last resort.  

as decisões desta cimeira são o passo necessário para a 

limitação do risco moral, através da introdução de regras 

de natureza orçamental. o segundo passo consistirá em 

complementar estas regras com os mecanismos financeiros 

necessários e inerentes à estabilidade do sistema. 

Admitir que seria possível dispor destes mecanismos financeiros antes de 

terem sido estabelecidas as regras que minimizem o risco moral e a divergência 

de preferências comportamentais no seio da UEM, seria admitir que quem estava 

na posição de decidir a “sorte do jogo” aceitaria submeter-se ao risco moral de 

suportar os comportamentos desviantes de um ou vários membros do grupo. 

Tendo presente este enquadramento, devemos ter uma perspetiva positi-

va sobre as conclusões da última cimeira europeia, sabendo no entanto que não 



20 21C a R L o s  C o s T a

Uma união económica e monetária é um acordo entre parceiros com his-

tórias monetárias e com preferências nacionais muito diferentes. Face a isto, é 

óbvio que a UEM tinha que se alinhar pela preferência que permitiria manter a 

coesão do grupo, que não era conflituosa e que no fundo era, estruturalmente, 

mais sólida: uma preferência pela estabilidade nominal. 

A preferência de estabilidade nominal teve consequências. Toda a con-

figuração do Banco Central Europeu foi feita segundo um modelo que excluía o 

financiamento monetário do défice orçamental, como ficou inscrito no Tratado, e 

excluía a lógica de lender of last resort. 

Esta dificuldade, que está na construção da UEM, não se resolve de forma 

imediata, porque a União Europeia também não passa a ser um Estado único de 

forma imediata. Isto implica que a União Europeia tenha de encontrar mecanis-

mos supletivos que resolvam o problema sem criar maior conflitualidade interna.

Na falta de um mecanismo de financiamento monetário por parte do Eurosistema, 

os Estados da área do euro financiam-se como se fosse em moeda “estrangeira”, 

e ficam sujeitos a uma armadilha de liquidez. Por isso, um Estado que faz parte 

de uma união económica e monetária tem de ter, ao nível do grupo, capacidade 

para resolver o problema sem que o grupo sofra o risco moral associado ao com-

portamento desse Estado.

Em suma, os Estados-membro da área do euro estão hoje confrontados 

com dois tipos de problemas: um nacional e outro europeu. 

o reForÇo do PILar eConóMICo da UeM

Neste ponto, é necessário ter consciência da importância da UEM gerar 

mais do que mera estabilidade nominal ou mera partilha de moeda. Tem de gerar 

crescimento e emprego. Este problema não se coloca do lado do pilar monetário, 

mas do lado do pilar económico. 

A coordenação das políticas económicas tem de ser reforçada de forma 

a assegurar que existe uma visão de conjunto sobre os impactos das políticas 

nacionais sobre o grupo, como aliás está inscrito no Tratado. Está inclusivamen-

te previsto que os Estados-membro têm de considerar a sua política económica 

como sendo de interesse comum e a crise veio reforçar o sentido dessa respon-

sabilidade comum. Teremos de reforçar ainda mais o pilar económico compre-

endendo claramente que não é possível o ajustamento de todas as peças deste 

puzzle se só uma parte das peças se estiver a mover. A pressão dos pares pode 

atuar favoravelmente neste contexto e não apenas visando o interesse individual. 

O movimento tem de ser conjunto dentro de um quadro de política económica, 

o que significa que teremos de passar de uma discussão que está centrada sobre 

as políticas orçamentais e as políticas financeiras, para uma discussão mais vasta 

que terá de estar centrada sobre as políticas de crescimento da própria União 

Europeia. 

o problema nacional é resolver os desequilíbrios existentes. 

o problema europeu é criar os mecanismos de estabilidade  

da UeM, reforçando o pilar económico – que tem uma 

dimensão competitividade e uma dimensão política 

orçamental – e, simultaneamente, criando os mecanismos  

que irão estabilizar esta união.

não há União europeia estável sem um braço monetário estável,  

sem um braço económico que gere confiança, e sem um instrumento 

financeiro que reintroduza os mecanismos de feedback, capazes  

de restabelecer a estabilidade. Mas também não há união económica 

e monetária estável se não for inovadora e se não gerar crescimento. 

Porque, caso não gere crescimento económico e não recupere em termos 

de emprego, é uma união económica e monetária que vai estar sempre sujeita 

às tentações nacionais em matéria de política orçamental e de legitimidade da 

constituição europeia.
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A construção europeia só se legitima se favorecer o crescimento económi-

co, o emprego e o bem-estar. Significa isto que temos aqui um desafio em duas 

etapas também. 

Em primeiro lugar, consolidar e estabilizar a UEM reforçando o braço eco-

nómico da união económica e monetária. Em segundo, lugar, projetar esta UEM 

como um espaço de crescimento à escala global. 

Não basta termos bons indicadores enquanto área, no todo, se manti-

vermos grandes assimetrias no nosso interior. É preciso conjugar a gestão das 

assimetrias – sejam elas de desenvolvimento ou de natureza financeira – com a 

projeção desse espaço europeu.

Eu concluiria dizendo que a reforma do modelo de governação económica 

na União Europeia passa, necessariamente, por três níveis: o primeiro, o nível 

institucional, onde será preciso que os mecanismos relativos à união económica 

acompanhem a força dos mecanismos da união monetária. O que tem de ser cor-

rigido não é o pilar monetário por ser forte, mas sim a componente económica 

que está relativamente fraca. 

O segundo nível passa por um reforço de legitimidade democrática que 

tem de ser encontrada para que se perceba que o cidadão joga em dois “tabu-

leiros”: o tabuleiro nacional e o tabuleiro europeu, sendo que alguns, nome-

adamente aqueles que estão em Estados federados, ainda jogam no tabuleiro 

regional. 

E, por último, o terceiro nível consiste em pôr em prática o princípio do 

Tratado em que a política de cada um dos Estados-membro é do interesse de to-

dos, sendo, portanto, no interesse de todos que ela tem de ser exercida. 

Trata-se de um jogo que, ou é de soma positiva e todos vencem, ou é de 

soma negativa e todos perdem.

Muito obrigado.
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ZsoLT  daRvas
Bruegel, Corvinus University of Budapest

 and Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences
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Figure 1 shows that the aggregate fiscal position of the euro area is better 

than that of the US. In 2011, euro area’s gross public debt was about 85% of GDP, 

but more than 120% in the US, and the budget deficit was about 4% in the euro 

area, in contrast to the 10% figure of the US. 

Why is the Euro in crisis and why is it so hard to overcome the current cri-

sis? The answer is that the euro area has deep-rooted problems and for the most 

pressing ones no solution has been offered so far.

Let me raise ten important issues – the first four ones relate to pre-crisis 

developments, while the other six relate to issues highlighted by the crisis.

Figure 1: General government balance and gross debt in the Euro area and the US

NOTE: US general government debt also includes the debt of states and local gover-
nments (IMF and European Commission data only report federal debt).
SOURCES: balance for both the US and Euro area and debt of the euro area are 
from the Autumn forecast of the European Commission (published early December 
2011), US government debt is from http://www.usgovernmentspending.com/fede-
ral_state_local_debt_chart.html
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FIrst, the rules-based Stability and Growth Pact failed, resulting in high 

public debt in Greece and Italy at the start of the crisis. Recent agreements, in-

cluding the 9 December agreement at the euro-area summit try to fix this problem 

with strong fiscal rules enshrined in national constitutions and an intergovern-

mental treaty with quasi-automatic sanctions. These institutions, if implement-

ed, could help to maintain fiscal discipline once the current crisis is solved, but 

are not sufficient to resolve current worries. For example, the situation could just 

be made worse if Italy had to pay a fine now. And the concerted efforts through-

out the euro area for speeding up fiscal consolidation at a time when private 

demand is weak due to deleveraging and banks are very cautious in extending 

new credit may further weaken the economic outlook, making it more difficult to 

achieve fiscal targets. Certainly, in some countries with very high public debt and 

budget deficit there is no choice but to speed up consolidation, but this is not the 

case concerning the euro area as a whole. 

seCond, there was a sole focus on fiscal issues – and a consequent neglect 

of private-sector behaviour. This resulted in unsustainable credit and housing 

booms in countries such as Ireland and Spain, and the emergence of structural 

imbalances, such as high current-account deficits and eroded competitiveness. 

A new procedure, the so called ‘Excessive Imbalances Procedure’, was introduced 

with the aim of assessing private sector vulnerabilities and helping the countries 

to design remedies. Yet adjustment within the euro area could take a decade or 

so and hence quick improvements are not expected.

thIrd, there were no proper mechanisms to foster structural adjustment. 

Some countries, such as Germany, were able to adjust within the euro area on 

their own (ie Germany’s competitiveness improved considerably during the past 

15 years), but others, such as Italy and Portugal, were not. Real GDP growth was 

very weak in Germany, Italy and Portugal before the crisis – averaging only 

slightly above 1% per year, but while Germany used wisely this period and be-

came one of the most competitive country in the euro area, this is not the case for 

Italy and Portugal. The new ‘European Semester’, a yearly cycle of mutual assess-

ment of fiscal and structural issues was introduced in 2010. This also aims to foster 

adjustment. This is useful, yet the jury is still out on its effectiveness.

FoUrth, there was no crisis-resolution mechanism for euro-area countries 

and therefore the euro crisis came as a surprise without any clues about what to 

do about it. For troubled sovereigns some temporary arrangements were made: 

bilateral lending from euro-area partners to Greece and the setting up of two 

financing mechanisms, the EFSF (European Financial Stability Facility) and the 

EFSM (European Financial Stability Mechanism). The European Stability Mecha-

nism (ESM), the permanent rescue fund with firepower of Euro 500 billion, will 

likely be introduced in mid-2012. In the current circumstances having a euro-area 

rescue fund is a useful innovation, even though in other federations, such as the 

US, Switzerland or Germany, similar funds do not exist. However the firepower, 

even if augmented with IMF lending (the 9 December summit committed to beef 

up IMF resources by Euro 200 billion), is not really sufficient for big economies 

like Italy and Spain.

FIFth, the national bank resolution regimes and the large home bias in 

bank government bond holdings imply that there is a lethal correlation between 

banking and sovereign debt crises. When a government gets into trouble, so does 

the country’s banking system (eg Greece), and vice versa (eg Ireland). This prob-

lem could be best addressed with a banking federation, whereby bank resolution 

and deposit guarantee would be centralised, which would also require centralis-

ing regulation and supervision. A Eurobond, ie pooling sovereign bond issuances 

into a common bond for which participating countries would be jointly and sev-

erally liable, would help to break this lethal link. But Eurobonds would require a 

much stronger political union between member states and there are some legal 

hurdles as well. Unfortunately, neither the banking federation nor the Eurobond 

is on the negotiating table. 
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sIXth, there is a strong interdependence between countries – much 

stronger than we envisioned during the good years before the crisis. The fall of 

a ”small” country can create contagion and the fall of a ”large” country lead 

to meltdown. Italy, for example, cannot be allowed to go bankrupt, because 

it would bankrupt the Italian banking system, which in turn would melt down 

the rest of the euro-area banking system through high-level interlinkages, and 

would also have disruptive effects outside the euro area. The best cure, again, 

would be the banking federation and the Eurobond.

seventh, the strict no-monetary financing by the European Central Bank/

Eurosystem means that euro-area governments borrow as if they were borrow-

ing in a ”foreign” currency. This was well illustrated by Paul de Grauwe   [Paul de 

Grauwe (2011), The governance of a fragile eurozone, April 2011]   by comparing Spain and the 

UK. Figure 2 shows that Spain has a better fiscal position that the UK, yet while US 

yields have declined recently, Spanish yields have increased considerably. 

Figure 2: Debt, deficit and government bond yields in Spain and the UK

SOURCES: debt and deficit are from the Autumn forecast of the European Commis-
sion (published early December 2011); 10-year government bond yields are from 
the European central Bank.

In principle, a central bank can act as a lender of last resort for the sov-

ereign, ie print money and buy government bonds, as the Federal Reserve, the 

Bank of England or the Bank of Japan did during the crisis. While the ECB has also 

started such a programme, it is extremely reluctant to do this and has said (so far) 

that these operations will remain limited. 

Lack of a lender of last resort for sovereigns is not a big problem when 

debt is low. For example, in the US the Federal Reserve does not buy the debt of 

the states of California, New York, etc, but buys only federal bonds. Even though 

California has been in deep financial trouble for the past three years, its eventual 

default would not have caused major disruption to the US banking system. The 

reasons are that the debt of the State of California is small, about 7% of Califor-

nia’s GDP (local governments in California have an additional 13% debt); more-

over, this debt is not held by banks, but mainly by individuals. But Italy would be 

a game changer in Europe. 

The remedy to this problem is clear: setting up a stronger political and 

fiscal union which could provide the basis for changing the statutes of the ECB. 

In that case, the ECB need not purchase more government bonds; just signalling 

that it could purchase may help. But again, while there are pressures on the ECB to 

purchase more right now, there are no real discussions about what kind of politi-

cal and fiscal integration should make such a role desirable.

eIGhth, there is a downward spiral in adjusting countries, ie fiscal adjust-

ment leading to a weaker economy, thereby lower public revenues and additional 

fiscal adjustment needs. It is extremely difficult to break this vicious circle in the 

absence of a stand-alone currency. In the US, the automatic stabilisers, such as 

unemployment insurance, are run by the federal government, which also invests 

more in distressed states – but in Europe we do not have instruments that could 

play similar roles and there are no discussions about them. There is a real danger 

that the downward spiral may continue for several years to come in a number of 

euro-area countries, leading to severe social tensions. 
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nInth, there is a negative feedback loop between the crisis and growth 

not just in southern European adjusting countries, but in all euro-area countries. 

The funding strains in the banking sector, the increasing credit risks for banks 

due to weakening economic outlook, and the efforts to raise banks’ capital ratios 

may lead to a reduction in credit supply. But reduced credit availability would 

dampen economic growth further. Without effective solutions to deal with the 

crisis, growth is unlikely to resume.

tenth, the current crisis is not just a sovereign debt and banking crisis, 

but a governance crisis as well. The response of European policymakers has been 

patchy, inadequate and belated, and they have thereby lost trust in their ability 

to resolve the crisis. Some observers have concluded that agreeing on a compre-

hensive solution is technically and politically beyond reach. 

What are the scenarios in the absence of a truly comprehensive package? 

Until Italy and Spain can issue new bonds on the primary market, which they 

could do even after the 9 December summit, the current muddling-through strat-

egy could continue. Italy and Spain’s current borrowing cost of 6-7% per year is 

high, but if these rates persist only for a limited period, they will not necessarily 

lead to an unsustainable fiscal position. The new governments of these countries 

could impress markets, leading to a gradual decline in interest rates. 

In the meantime the ECB can keep banks afloat. Bet a mere survival of 

the euro is not enough as even in this muddling-through strategy, a miracle is 

needed to revive economic growth, especially in southern Europe, which is likely 

will face deterioration economic conditions for many years to come. But if mar-

kets were to decide against buying newly issued bonds from Italy and Spain, the 

pressure for a really comprehensive solution would be irresistible.
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Muito obrigado Doutor Costa Neves. Muito obrigado por esta apresenta-

ção e introdução para os desafios globais. 

Em conversa com o Eng. Jorge Moreira da Silva, foi-me sugerido cen-

trar-me naquilo que, supostamente, melhor conheço: Nações Unidas e um pouco 

Bretton Woods. 

Gostaria de começar por lembrar que fui, bastante tempo, representante 

de Portugal nas Nações Unidas, em várias categorias, sendo a última vez como 

representante permanente. No final da minha última estadia em 1999-2000, um 

dos aspetos mais interessantes na minha missão foi uma breve passagem pelos 

contactos diretos entre as Nações Unidas e Instituições de Bretton Woods, em 

Washington.

Dessa experiência ficou-me uma recordação e algumas certezas relati-

vamente às possibilidades de colaboração, e à incapacidade de trabalhar con-

juntamente em aspetos fundamentais como foram, nessa altura, os objetivos do 

milénio. Como bem se lembram, os objetivos do milénio, na Assembleia realizada 

em 2000, foram praticamente adotados universalmente, como metas realizáveis. 

Foram, nessa altura, olhados com grande otimismo, parecendo admissível que 

até 2015 se pudesse chegar a muitos dos objetivos e que o mundo seria melhor. 

É forçoso constatar-se, dez anos depois, que apesar dos progressos, se 

desvaneceu o ambiente de otimismo e criou-se, em sentido inverso, um ambiente 

de grande pessimismo, a começar por nós próprios, na Europa, sem nos lembra-

mos que fomos um dos grandes promotores desses mesmos objetivos. 

Gostava então de recordar brevemente os oito grandes setores que foram, 

em 2000, considerados prioridades para que o mundo pudesse viver mais seguro 

e com maior progresso para todos. 
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Não os vou repetir todos, mas lembrar apenas que dos oito objetivos que 

na altura foram definidos – e que irei mencionando ao longo do tempo, para não 

perder tempo a enumerá-los – apenas três ou quatro têm, efetivamente, avanços 

significativos, à medida daquilo que conside rávamos possível em 2000. 

Curiosamente, são aqueles que surgiam na parte final dos objetivos. 

Conseguiu-se, de facto, algum sucesso nas questões relativas à melhoria da saú-

de materna, um aspeto fundamental nessa altura, sobretudo para os países me-

nos desenvolvidos; conseguiu-se um sucesso muito grande no combate à SIDA e a 

outras doenças endémicas como a malária; conseguiu-se algum progresso, como 

se sabe limitado, no que diz respeito à garantia da sustentabilidade ambiental 

porque, embora estejamos a marcar passo em alguns setores, noutros, mesmo 

assim, conseguiu-se algum avanço. Apesar destes êxitos, o oitavo objetivo, e já lá 

iremos no final, não foi alcançado. Tratava-se de criar uma parceria global para 

o desenvolvimento; era talvez o mais importante de todos os objetivos e aí tenho 

a impressão que existem, de facto, grandes atrasos. 

Mas os maiores atrasos, e aqueles que mais chocam, estão relacionados 

com os dois primeiros objetivos: a erradicação da pobreza extrema e da fome e 

o ensino primário universal. São dois setores, ou dois domínios, que pareceram, 

à época, facilmente atingíveis até 2015 e, de facto, hoje existe um enorme deficit 

relativamente a ambos. Se a África subsariana tem sido, talvez, a zona do planeta 

onde se têm registado os avanços mais notórios em certas das suas regiões, é 

também a zona do globo em que se verificam menos progressos. 

Esses atrasos podem, ainda, ser agravados pela crise que afeta, atualmen-

te e desde 2008, a economia mundial, mas sobretudo os países desenvolvidos, os 

mesmos que tinham a obrigação de contribuir mais para a ajuda pública ao de-

senvolvimento. Assim, é relevante lembrar que, por exemplo em relação a África, 

só em 2010 a quebra da ajuda ao desenvolvimento foi da ordem dos dezoito mil 

milhões de dólares,  o que, de facto, mostra o impacto que esta crise tem para 

aquilo que nos propusemos atingir  a nível global.

 As previsões da OCDE para o período de 2011 a 2013 também não são ani-

madoras. Prevê-se que haja um acréscimo da ajuda pública da ordem dos 2%. 

Este dado contrasta enormemente com os três anos anteriores a 2008 em que 

esse crescimento tinha uma taxa de cerca de 8%. Chamo a atenção para estes 

desequilíbrios. 

É frequente na Europa lamentarmo-nos muito do que está a acontecer. 

No entanto, temos de olhar para outras partes do mundo onde, efetivamente, a 

situa ção é muito mais grave, obrigando-nos a fazer um esforço de racionalização 

em relação aos nossos problemas e relativamente àquilo com que verdadeira-

mente podemos contribuir para o resto do mundo.

O último dos oito objetivos que dizia respeito a uma parceria global no 

setor financeiro e comercial, visava, sobretudo, desenvolver um sistema comer-

cial e financeiro multilateral mais aberto, baseado em regras, previsível e não 

discriminatório – estou a usar os termos que na altura foram empregues. O que 

na realidade se passa é que mesmo que algum progresso se tenha registado, 

também ao nível da Organização Mundial de Comércio, existem ainda enormes 

insuficiências em setores que nos tocam diretamente e onde se verificam atrasos 

quase inexplicáveis. Exemplo disto é a ausência de acordo entre a União Europeia 

e o Mercosul, que praticamente todos os anos se perspetiva concretizar mas nun-

ca se realiza. Os progressos verificam-se sobretudo no sistema financeiro multila-

teral, efetivamente mais aberto e respeitador de regras, embora ainda distantes 

daquilo que esperaríamos. 

Quase setenta anos depois de serem criadas, as duas principais 

instituições do sistema financeiro global têm consciência das 

mudanças que devem ser introduzidas, mas revelam um atraso 

e uma dificuldade de atuação por vezes difíceis de explicar. 

Esta constatação leva-nos a olhar para a questão do FMI e do Banco Mundial. Isso 

deve-se talvez ao facto de os três pilares onde devíamos atuar mais abertamente 

apresentarem ausência de progresso. 
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Desses três pilares, eu destacaria a Governance das instituições de Bretton 

Woods, onde se registam, apesar de tudo, alguns avanços. Os países em desen-

volvimento ou emergentes têm hoje no FMI quotas de votação superiores àquelas 

que tinham anteriormente e isso sem afetar os direitos de voto dos países mais 

pobres.

Na Governance, existe também alguma movimentação ao nível da no-

meação dos diretores executivos, que asseguram uma maior presença de países 

em desenvolvimento. África ganhou, por exemplo, mais um diretor executivo no 

Banco Mundial. Estes aspetos são positivos. No entanto, no que diz respeito à vi-

gilância e à prevenção de crises, setores onde se previa que se pudessem alcançar 

maiores avanços, continuam a existir deficiências no que respeita aos apoios a 

países que atravessam graves crises. 

Lembro que as Nações Unidas têm três órgãos principais: a Assembleia 

Geral, o Conselho de Segurança e o Conselho Económico e Social (ECOSOC), este 

último vocacionado para o segundo objetivo das Nações Unidas relativo ao de-

senvolvimento. Dentro deste existe, atualmente, o Conselho de Direitos Humanos 

que visa a defesa dos direitos individuais e coletivos.

No cômputo geral, o Conselho Económico e Social perdeu alguma relevân-

cia que tinha ganho no primeiro mandato de Kofi Annan. Julgo que existia nessa 

altura uma maior interação entre os vários intervenientes. Eu próprio o posso tes-

temunhar, uma vez que à época participei nessas reuniões com o Banco Mundial 

e com o FMI na qualidade de vice-presidente da ECOSOC. Mas parece ter havido 

algum recuo nesse caminho, apesar de terem surgido propostas com o intuito de 

também dar às Nações Unidas a centralidade da condução do sistema económico 

internacional.

Recordar-se-ão com certeza que um prémio Nobel, Joseph Stiglitz, a dada 

altura defendeu que a melhor solução para a arquitetura financeira internacional 

seria ter como peça central as Nações Unidas e não o FMI e o Banco Mundial. 

A questão que se coloca é: será que as Nações Unidas estão, elas próprias, 

preparadas para assumir o papel que Stiglitz propôs? 

Ao longo destes anos, tenho sido sempre um grande defensor das Na-

ções Unidas e continuo a pensar que é uma organização indispensável. As Nações 

Unidas são imprescindíveis à humanidade e disso não tenho dúvida nenhuma. 

Que necessitem de reformas e de reformas profundas também não tenho dúvida 

nenhuma. E que essas reformas tardam em chegar também é uma constatação 

que penso será partilhada pela maioria das pessoas. Mas afinal porque é que isto 

acontece? 

As Nações Unidas têm o mérito de ser a grande organização universal 

e a única, de facto, verdadeiramente democrática. Porquê? Porque dispõe de 

uma Assembleia Geral em que cada país, dos 193 que fazem parte, tem um voto.  

No entanto, as resoluções da Assembleia Geral não são obrigatórias; são acatadas 

ou não pelos Estados conforme estes entendam. 

O poder de facto reside no Conselho de Segurança, que centraliza o pri-

meiro objetivo das Nações Unidas relativo à estabilidade e à paz internacional. 

O Conselho de Segurança – manifestamente ao contrário dos desígnios de uni-

versalidade e democracia que as Nações Unidas visam – é certamente o órgão 

menos democrático de toda a Organização porque, refletindo a estrutura dos 

vencedores da Segunda Guerra Mundial, atribuiu a cinco potências um direito de 

veto. Este direito dá-lhes o domínio não só da decisão mas também do processo 

de negociação que a ela conduz. Quer isto dizer que desde o início do processo 

negocial condicionam a capacidade do Conselho agir em sentido contrário aos 

seus interesses. Chama-se a isto o veto escondido, dado nem ser necessário mui-

tas vezes pôr claramente o veto em cima da mesa. E lembro que basta um dos 

cinco países recorrerem ao veto para impedir que seja tomada uma ação coletiva 

do Conselho de Segurança. 

não estão, assim, satisfeitas as grandes esperanças que no 

ano 2000 tinham como pressuposto uma melhor interação 

dentro do sistema das nações Unidas, ou seja, entre as 

próprias nações Unidas e as instituições de bretton Woods.
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Como é que isto pode mudar? Há muitos anos que se fala, sobretudo des-

de a queda do muro de Berlim e do fim da União Soviética, na possibilidade de se 

atualizar o Conselho de Segurança através da sua reforma. Mas, até hoje, o Con-

selho de Segurança manteve-se bloqueado tanto na sua composição, como nos 

seus métodos de trabalho, embora quanto a estes últimos tenha havido algumas 

melhorias. 

Será efetivamente possível mudá-lo? Ou não será possível qualquer mu-

dança a curto prazo? Eu creio que não, apesar das muitas discussões sobre o 

assunto, sobretudo entre europeus que defendem que a Europa seja representada 

unicamente pela União Europeia. Mas será que a Inglaterra e a França estarão 

dispostas a perder o seu direito de veto? Cada vez que se preconiza uma recom-

posição em que a Europa estaria representada por uma única entidade política, 

não só ela como o chamado mundo ocidental em geral estaria a perder poder, 

vendo o número dos seus votos diminuídos. Já é difícil que isto aconteça no FMI 

e no Banco Mundial, mas ainda o é muito mais a nível do Conselho de Seguran-

ça. Seria muito complicado, também por razões de orgulho nacional, que países 

como o Reino Unido e a França aceitassem perder o principal certificado do seu 

estatuto de potência. 

Os critérios para alargar o Conselho de Segurança podem passar pela 

entrada de mais cinco membros, admitindo os dois que contribuem com mais 

dinheiro: o Japão e a Alemanha; aqueles cuja presença se justifica pela sua di-

mensão: o Brasil, a Índia; e dar lugar a África, eventualmente estabelecendo uma 

rotação entre a África do Sul, a Nigéria e o Egito, pois é difícil a escolha do país 

que representaria este continente.

Embora todas estas questões já tenham sido faladas, continuamos sem 

progressos. Os cinco países que vetam não querem que os cinco novos membros 

permanentes tenham também este direito. Mas se entram cinco permanentes sem 

veto passamos a ter três categorias, o que significaria que além dos cidadãos de 

primeira e de segunda, que já existem, passaríamos a ter cidadãos de primeira, 

de segunda e de terceira. 

Por essa razão, eu penso que de facto a matéria do alargamento do Conse-

lho de Segurança vai continuar bloqueada ainda durante muito tempo. 

Teria sido necessário decidir quem é que ficava no lugar da União Sovié-

tica, uma vez que a Rússia, em princípio, não representava o antigo império So-

viético, que vinha da Segunda Guerra Mundial. O que de facto aconteceu foi um 

rápido entendimento que dotou a Rússia dos direitos que antes cabiam à União 

Soviética, deixando de fora os restantes países. “Depois logo se vê…”, terão dito. 

Perdeu-se, nessa altura, a oportunidade de mudar as Nações Unidas de forma a 

corresponderem à realidade dos tempos. Estávamos então nos anos 90. 

Mas muda como? Por exemplo, na composição atual – onde nós estamos 

presentes – têm simultaneamente assento no Conselho de Segurança países como 

o Brasil, a Índia, a África do Sul ou a Nigéria, todos candidatos a um lugar perma-

nente, os quais nomeadamente no âmbito dos BRICS ganham peso, juntando-se 

no momento de discussão das grandes decisões sobre os assuntos mais canden-

tes. Estão, desta forma, quase a transformar-se num bloco político com um poder 

muito forte, próximo do poder que os países com direito ao veto detêm. 

Os detentores do veto devem olhar para estes candidatos a membros per-

manentes de outra forma. O que tem vindo a acontecer é que os países candida-

tos estão frequentemente a alinhar com a Rússia e com a China, isolando dessa 

forma o grupo ocidental. Penso que nós, isto é, o bloco ocidental, devemos ser os 

primeiros a repensar e a perceber como é que podemos contribuir, enquanto for 

tempo, para que exista no Conselho de Segurança uma melhor representativida-

de daquilo que é o mundo atual.

a grande oportunidade perdeu-se, na minha opinião, quando 

do fim da União soviética.

aquilo que podemos verificar agora é que também o poder 

dentro do Conselho de segurança vai mudando.
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O último ponto que gostava de referir é relativo à importância da luso-

fonia e da CPLP. No mundo atual, e perante as paralisias que temos ao nível do 

sistema global, torna-se evidente que as afinidades – não só regionais, como 

aquelas que unem blocos regionais – são sempre importantes de cultivar. 

A nossa CPLP tem a vantagem de uma enorme descontinuidade geográfica 

que lhe dá projeção, sendo simultaneamente uma organização pequena e con-

sistente, baseada numa língua comum e em afinidades de toda a ordem, nomea-

damente culturais e de interesses. Isso dá-lhe um lugar privilegiado nesta era de 

globalização e jogar com losangos ou com triângulos dentro da lusofonia é para 

mim essencial.

Por isso gostaria de terminar com uma nota de apreço. No Conselho de 

Segurança, em que estamos agora presentes, temos como prioridade, desta nos-

sa terceira presença, a defesa da lusofonia e da CPLP. Penso que este propósito é 

uma boa decisão que deve, cada vez mais, traduzir-se em atos.
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Em primeiro lugar gostava de agradecer o convite. 

Creio que esta é uma belíssima iniciativa por razões relacionadas com uma 

peça chave no meu pensamento para enfrentar as nossas preocupações: pensar 

que o princípio e o fim da solução estão em cada um de nós. 

Existe aqui um problema de refundação da resiliência dos nossos modelos 

civilizacionais que tem muito a ver com recuperar o protagonismo dos destinatá-

rios em vez de o externalizar e, na prática, produzir cidadãos relativamente mais 

diminuídos do que a política monetária europeia ou que a política orçamental ou 

a parte económica… 

Falar de desafios globais é conseguir perceber que eles existem do ponto 

de vista individual, regional, local e do ponto de vista das nações, dos Estados, 

dos blocos regionais e do planeta. 

O que estamos a viver é, obviamente, um conjunto alargadíssimo de 

transformações que questionam instituições desadaptadas e consensos que já 

não podem ser feitos da forma como eram feitos. O exemplo típico disso era o 

consenso que tínhamos para redistribuir os frutos do crescimento, que não tem 

qualquer possibilidade de subsistir ou base objectiva. 

Quais são as consequências? Aumento da desigualdade e volatilidade do 

emprego. 

o problema está efectivamente nas instituições sociais que  

já não podem fazer aquilo que faziam e, portanto, ou criamos 

novas instituições ou suportamos as consequências da perda 

de eficácia das existentes. 
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Vou tentar entrar nos temas mais importantes a partir de dois marcos: um 

refere-se aos objectivos do milénio – que todos conhecem – e o outro diz respeito 

à sessão anterior. 

A minha especialidade mais querida é a política económica, com tudo o 

que ela tem, não propriamente de actividade política, mas o político de policy. 

Convergindo muito com o que disse o Dr. Carlos Costa, considero que se deve de-

senvolver um aspecto essencial que se prende também com o que o Embaixador 

António Monteiro acabou de dizer, e que está relacionado com a incapacidade 

que a Europa tem, pelo seu desequilíbrio entre a união económica e monetária, 

de ser activa na reconstrução das instituições de Bretton Woods.

Um dos problemas que a Europa tem é que os responsáveis pela política 

monetária não podem tomar uma única iniciativa de gestão de valor externo do 

Euro e uma única iniciativa de actividade, digna desse nome, na relação com os 

outros bancos centrais.E o que é que este desequilíbrio faz? 

Desenvolve duas questões tremendas para a Europa: por um lado, dese-

quilibra hierarquicamente a política macroeconómica, dando o posto de coman-

do à política monetária e não às outras políticas. Dessa forma, a política monetá-

ria é desviada do seu papel, acabando (como aliás foi criticado pelo Governador 

do Banco de Portugal) a pedir-se-lhe que faça aquilo que não deve fazer: negar-

-se. É um erro tremendo. Por outro lado, temos uma situação que nos impede 

de tomar iniciativas capazes de reformular o sistema monetário internacional, 

completamente à deriva, que produz instabilidade estrutural no sistema mundial 

e que gera um conjunto de dificuldades. 

Ou seja, falando de desafios globais, temos que perceber que a união eco-

nómica e monetária na Europa é fundamental para construir um mundo mais 

equilibrado, menos volátil, menos injusto e menos desigual. 

Tudo isto é muitíssimo mais importante do que conseguir avançar à boleia 

de uma reforma momentânea das dificuldades europeias para legitimar um con-

junto de decisões insustentáveis tomadas nos últimos anos. 

Assim, deixo a primeira nota: Temos que compreender que estamos numa 

situação privilegiadíssima, onde assistimos, não propriamente ao colapso de 

uma civilização, mas a uma profunda mudança daquilo que nos trouxe até aqui, 

sendo que essa profunda mudança nos questiona em relação a coisas absoluta-

mente fundamentais. 

Por exemplo, nunca gostei da formulação que está nos objectivos do mi-

lénio: colocar à frente a sustentabilidade ambiental. Acho que é uma expressão 

manifestamente errada, indutora de mil e uma confusões. A sustentabilidade ou 

é global ou não é. Para podermos conservar, valorizar, proteger o ambiente e a 

natureza temos que ter modelos de produção e de consumo sustentáveis. Esses 

modelos são absolutamente mais relevantes e implicam a transformação de coi-

sas positivas em coisas positivas e não em problemas. 

A nossa sociedade envelheceu drasticamente, a demografia é uma rea-

lidade inteiramente nova e temos aí um desafio global. Porquê? Nem todo o 

mundo envelheceu à mesma velocidade, mas para podermos transformar o en-

velhecimento do mundo mais avançado em algo positivo, temos que desenvolver 

muitas das questões que o Embaixador António Monteiro já colocou e que se re-

ferem a uma atitude global no sistema das Nações Unidas. 

Devo referir que a designação Nações tem obviamente um pequeno pro-

blema e esta é uma questão a que não podemos fugir. 

sou totalmente partidário de criar na europa uma união 

política, económica, social, comportamental, um conjunto de 

uniões e uma partilha de um conjunto de valores, mas, apesar 

disso, a europa não são os estados Unidos da europa. 

E se estas medidas forem feitas para criar um Estado federal, com mais 

ou menos coisas do que algum dos Estados federais que já conhecemos, será um 

desastre e uma situação sem sentido. 
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A construção europeia tem essa dificuldade, que é o que vale a pena nela 

e que é singular. O que estamos a fazer é produzir uma nova instituição que não 

é um Estado federal, porque se o for, obviamente não vale a pena. Um Estado 

federal não nos mobilizaria e essa é a razão pela qual não podemos querer que o 

Banco Central Europeu seja mais ou menos o que é o sistema federal de reserva ou 

mais ou menos o que era o Banco Central Alemão. 

O Banco Central Europeu é completamente diferente. Tem que ter uma po-

lítica monetária completa e não curta, bem como uma política interna e externa.

 

Qual é a dificuldade? Não sabemos. Não é como o metropolitano, onde  sei 

sempre qual é a próxima estação. Se conhecer a direcção do comboio, sei sempre 

qual é a estação seguinte. 

Na construção europeia nunca sei qual é a estação seguinte. No sistema 

das Nações Unidas nunca sei qual é a estação seguinte… tenho ideias,  propósi-

tos, objectivos. 

Desta forma, creio que os desafios globais são, basicamente, os desafios 

ambientais, onde tudo se joga no planeta e na possibilidade de termos custos 

da humanidade no planeta que sejam suportáveis, já que atualmente não o são. 

Portanto, o nosso primeiro desafio global, passa por criarmos condições 

para que os humanos – homens e mulheres – possam viver neste planeta sem dar 

cabo dele. É este o primeiríssimo e grande problema, que não sendo um proble-

ma ambiental é um problema da humanidade, que encontrará solução na forma 

como se organiza, vive e trabalha. 

Ao reconduzirmos este problema a algo estritamente ambiental, continu-

amos a reproduzir um conjunto de situações que não fazem sentido nem são sus-

tentáveis. Por outro lado, existe ainda um problema relacionado com a urgência 

de reformularmos, reformarmos e revolucionarmos as instituições. Neste caso, o 

exemplo clássico diz respeito a um século XXI que não vai dar emprego a todos, 

mas pode dar trabalho a todos.

 Instituições que garantam no século XXI a existência de trabalho para to-

dos e não a miragem de um emprego para todos, que não será possível construir, 

são um desafio colossal. 

Outro desafio colossal é a questão da coesão, questão pouco referida. 

Os problemas da Europa assentam em três pontos centrais: 

Falhámos, do ponto de vista do modelo de união orçamental, porque ti-

vemos mais incumprimento do Pacto de Estabilidade do que cumprimento, e por 

essa razão o estamos a rever. 

Falhámos do ponto de vista do equilíbrio da política monetária, pelo de-

sequilíbrio e pela hierarquia que se gerou nas duas grandes políticas macroeco-

nómicas.

E finalmente, falhámos na política de coesão. Não é por acaso que são os 

quatro países da coesão, e a economia que, desde a fundação da União Europeia, 

têm problemas de coesão, por causa da situação específica da Itália do sul. São 

essas economias da coesão que sofrem mais directamente o problema de perda 

de competitividade, e isso porque as políticas de coesão na Europa não estão a 

correr bem, não produziram a aproximação necessária. 

não é possível construir esta europa sem vagas sucessivas  

de casamento entre aprofundamento e alargamento.

A cada alargamento são mais difíceis as tarefas de aprofundamento e, 

portanto, o papel da política de coesão é consolidar os espaços da construção eu-

ropeia. Se nós não olharmos para essa realidade teremos poucas soluções. Claro 

que o problema da segurança, da paz, da fome, das condições da discricionarie-

dade mínima da vida humana, são todos problemas globais e estão contempla-

dos nos objectivos do milénio. 

Obviamente, quando falamos de instituições como as Nações Unidas, te-

mos que olhar mais para aquilo que é suficientemente espesso e denso para nos 

motivar e não podemos pedir um programa completo. Temos efectivamente que 
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pedir um programa de convergência, que é sempre mais fino do que nós gosta-

ríamos, mas essa finura pode valer a pena. Vale certamente a pena com os objec-

tivos do milénio e vale com muitos outros objectivos.

Gostava então de fazer uma reflexão final sobre esta matéria. Sincera-

mente, penso que é um privilégio o tempo que nos dão para viver. Este tempo. 

Nós não escolhemos o tempo em que nascemos, o nosso nome e o tempo que 

dispomos para revelar se estamos ou não à altura dos desafios que nos são colo-

cados. A minha geração – tenho 61 anos – é muito privilegiada porque, ao longo 

da vida, deparou-se com um conjunto de desafios em que foi preciso ser mais do 

que convencional e mais do que corajosa. Precisou de aceitar plenamente esses 

desafios, sem lhes conhecer as consequências, mas sempre sem poder deixar de 

correr o risco de transformar um conjunto de realidades.. 

É este fim de linha do pós-guerra do século passado, é este fim de linha 

do modelo em que nós nos entretivemos a separar um conjunto de coisas que 

têm que estar unidas. Não há dúvida sobre o facto de que o futuro é feito de 

consumidores que são produtores e não existe um mundo de consumidores que 

só consomem. 

Cada vez mais a riqueza tem que ver com cultura, criatividade e conheci-

mento e não com meios de produção. As leis bem podem falar da venda da força 

de trabalho, mas a verdade é que esta não produz nem um Euro, nem um Dólar, 

nem um Cêntimo. Não há força de trabalho que produza o que quer que seja. 

Nós criamos riqueza na medida em que mobilizamos conhecimento para 

satisfazer necessidades. Não produzimos valor quando mobilizamos matérias-

-primas para chegar a determinado produto acabado. 

A economia mudou drasticamente. A civilização mudou muitíssimo. Não 

vai passar muito tempo para todas as actividades económicas terem que incluir, 

como a Internet, algo que é gratuito para que possa existir algo que não é gra-

tuito. 

Estas mudanças, absolutamente colossais, implicam que confiemos numa 

série de elementos: no sistema das Nações Unidas, algo que nos ajuda a projectar 

a solução para os desafios globais que temos ao nível do planeta e à escala do 

nosso bloco regional, porque somos portugueses; na União Europeia, algo que 

nos ajuda a enfrentar um conjunto de problemas que se resolvem a um determi-

nado nível e naquele nível têm solução e, finalmente, a construção sucessiva até 

nós próprios, num conjunto de soluções para as coisas simples: ser feliz, educar 

os filhos, ter um planeta que resista, trabalhar para netos, bisnetos e mais um 

conjunto de coisas que valem a pena. Ou seja, o aspecto essencial é conseguir 

unir o que andamos sistematicamente a separar.

Vejam como o nosso problema chave do Euro tem dois clubes, largamente 

minoritários, o clube da cara e o clube da coroa. 

O que significa isto? O clube da cara é o clube da austeridade e o clube da 

coroa é o clube do crescimento. Querer tirar a cara da coroa de uma moeda é uma 

tarefa difícil. Querer ter solução para os nossos problemas económicos na Europa 

sem um plano de austeridade e crescimento simultâneo, é difícil. Se tivermos 

apenas austeridade, a solução para os problemas não será possível, como aliás se  

ensina há muitos anos em qualquer universidade razoável. 

Teremos que sair da Europa com mais investimento, isto é, vamos sair 

com mais conhecimento para criar riqueza e isso requer, obviamente, uma eco-

nomia, uma sociedade completamente diferente, onde se une a liberdade e a 

responsabilidade, onde se conquista uma nova confiança, onde seja possível 

obter as tais instituições mais difíceis, de maior engenharia genética, onde seja 

permitido definir regras muito simples, como quando na praia jogamos com duas  

raquetes e uma bola e contamos quantas vezes a bola não cai, em vez de jogar com o  

objectivo de partir primeiro o nariz do outro, antes que o outro parta o nosso.

As instituições e as regras do jogo servem para isto. Nós podemos criar 

jogos de soma positiva e jogos de inteligência ou podemos criar jogos estúpidos 

e de soma negativa. As nossas instituições arriscam-se muito a jogos de soma 

negativa. Vejam como os principais responsáveis políticos se entretêm, como se 
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fossem médicos. O que andam a fazer é a discutir, por exemplo, como tratar uma 

hipertensão. Discutem acaloradamente, apaixonam-se e muitas vezes agridem-

-se, verbalmente pelo menos, em torno da superioridade de um beta bloqueador 

sobre um diurético, ou a superioridade de um IECA sobre um beta bloqueador.  

Em vez de discutirem caminhos alternativos e soluções alternativas suportadas 

por valores alternativos, discutem instrumentos. 

Os instrumentos são instrumentos e têm de servir para alcançar caminhos 

de solução. Assim, a nota que eu gostava de deixar é de que este momento é um 

momento particular. Não é a coisa do costume. Pela primeira vez nós abrimos a 

porta para que isto possa correr mal e este é talvez o primeiro passo decisivo para 

criarmos uma solução para a crise que estamos a atravessar. 

O mundo está a várias velocidades, e deixou de existir uma economia 

mundial que funcione a uma velocidade que seja representativa de qualquer si-

tuação. Esta era a situação do passado.

O crescimento médio da economia mundial tinha muitas economias em 

torno desse valor. Atualmente não há nenhuma. O mundo mais avançado não 

consegue sustentar um ritmo de reposição do seu ritmo de crescimento anterior 

e, portanto, terá de pensar muito mais numa outra maneira de funcionar. 

os problemas que a Madeira tem... Estas realidades têm que ver com a globaliza-

ção e existem pela impossibilidade de ter investimento separado do comércio e 

comércio separado do investimento. 

Assim, aquilo que nós temos que ter são instituições que nos ajudem a 

enfrentar esta situação. A China, por exemplo, terá que crescer muito mais em 

termos de satisfação do seu consumo interno. O consumo privado na China não 

ultrapassa 40% do produto. E nós teremos que criar um sistema monetário in-

ternacional, provavelmente muito mais próximo daquele que Cairns propôs em 

Bretton Woods, ou seja, um cabaz de moedas que exprima uma cooperação mo-

netária internacional e não um sistema de forças e de poder em torno da moeda. 

É pelo facto de a moeda ser uma criação social que o Euro tem uma crise violen-

tíssima. Por todas estas razões, existem matérias que são demasiado importantes 

para nós tratarmos sob a pressão do senso comum, sob a pressão da mera trans-

missão de informação para a opinião pública e sob a pressão da eleição que aí 

vem pelos métodos da nova teledemocracia. 

Como não reflectimos o suficiente sobre cultura, criatividade e conheci-

mento, como não reflectimos o suficiente sobre os meios de comunicação social 

modernos, como não reflectimos o suficiente sobre os avanços importantíssimos 

que fizemos, sobre a difusão da informação, o conhecimento, não adoptámos 

aquilo que é a solução para os nossos problemas: mais democracia, mais colabo-

ração à escala internacional, mais solidariedade e mais globalização. 

Aquilo que deve ser óbvio para nós – e quando digo nós falo naturalmen-

te daqueles que têm a minha idade, uma vez que já o é para os nossos filhos – é 

que somos, em primeiro lugar, habitantes do planeta terra e em segundo lugar, 

ou em conjunto, somos habitantes da nossa Nação. 

Neste sentido, partilhamos um conjunto de valores com as pessoas que 

estão longe de nós ou com quem vivemos, que estão perto. 

há um conjunto de carências à escala global que têm que ser 

resolvidas numa lógica nova. 

Perante esta situação teremos uma tarefa exaltante de fazer um novo sis-

tema monetário internacional e criar instituições que apenas se adaptam àquilo 

que já existe, ou seja, a articulação entre investimento e comércio. 

Vejam, por exemplo, a dificuldade que Portugal tem em perceber as limi-

tações e o interesse daquilo que, na ilha da Madeira agora se designa por offsho-

re. Nunca o foi nem o é. É um centro de negócios internacionais, apesar de todos 
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O nosso progresso, a vários níveis, permite-nos hoje fazer isso com grande 

força, mudando drasticamente a forma como representamos a vida e tudo aquilo 

que é importante, e, finalmente, como decidimos. 

Os próximos dez, quinze, vinte anos são de profundíssima mudança insti-

tucional para a qual temos de estar preparados e que, no fundo, não se distingue 

muito daquilo que nos faz mover. 

Como sabem, os seres humanos, com base nas ciências da vida, nascem 

com um potencial fraquíssimo e durariam muito pouco tempo se não tivessem 

uma enorme resiliência. Se a resiliência nos é dada pela genética, a nossa inteli-

gência dar-nos-á a resiliência das instituições e dos sistemas económicos, bem 

como várias plataformas – espero que esta (PCS) seja um modesto mas eficaz 

contributo – para que saibamos sair desta situação, que tem tudo de exaltante, 

com inúmeras dificuldades. No entanto, creio que, pela inteligência e pela co-

laboração (não pela urgência das pequenas pressas que as instituições – agora 

desadaptadas e em crise – nos trazem) saberemos, seguramente, fugir disto.

Não falo de um assunto essencial, que é a importância da língua em que 

pensamos e que nos dá identidade, o nosso português, esmagadoramente maior 

do que qualquer dimensão das nações que o acolhem. Mesmo o Brasil, que é o 

maior sob determinada perspectiva, é muito mais pequeno que o português, do 

ponto de vista do que a língua representa nos assuntos que fui referindo. 

Creio que temos muitos elementos de confiança para não nos sentirmos 

atrapalhados e só seremos derrotados se nos negarmos a usar a inteligência, 

liberdade e responsabilidade. Temos no entanto que ter atenção aos erros co-

metidos (e àqueles que ainda se vão cometendo), que persistem impunes e se 

mantêm disfarçados num mundo de ilusões. 

Devemos basear-nos naquilo que é sólido, já que só dessa forma teremos 

a solução para este problema grave que se atravessa.
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As minhas mais respeitosas saudações.

Queria começar por cumprimentar a mesa e todos os presentes.

Reiterar os meus agradecimentos pelo convite formulado pelo Presidente 

da Plataforma para o Crescimento Sustentável, Dr. Jorge Moreira da Silva, pela 

atenção para com a organização que represento e pela simpatia da sua crença de 

poder ter algo de algum interesse a dizer.

Tendo podido verificar as credenciais das pessoas convidadas a participar 

neste ciclo de conferências “Em que mundo vivemos”, alguns deles meus profes-

sores diretos, dissiparam-se-me quaisquer eventuais veleidades ou pretensões 

de trazer algum contributo com alguma originalidade ou substância. Por isso, 

não faço nenhuma apresentação ilustrada e confesso a inquietude de poder no 

fim pretender que se esquecessem do que acabarem de ouvir.

Tenho contudo uma certeza e é a de ser esta uma reflexão necessária, 

atual e pertinente. 

o Mundo precisa de ideias, algumas das quais terão  

de ser inovadoras e o mundo lusófono deve ter algo a dizer, 

senão para tentar corrigir opções estratégicas do passado, 

não é disso que se trata, pelo menos para evitar que  

a oportunidade histórica que se apresenta possa voltar a ser 

desperdiçada. 
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É que, se estamos particularmente alertas para a situação de risco que 

muitas economias mundiais enfrentam – nomeadamente a portuguesa no con-

texto europeu – uma análise mais atenta deveria demonstrar por um lado, que 

o risco é bastante mais global e que as economias que se consideram fora desse 

contexto não estão necessariamente a beneficiar dela. Mais, não se consolidando 

nesta altura em que a conjuntura deveria ser favorável, muito proximamente po-

derão descobrir-se numa situação bastante mais complexa e de vulnerabilidade.

Quero partir de duas lições do Professor Adriano Moreira para argumentar 

os pontos que se seguem: primeiro quando afirma que existem novas fronteiras 

globais, exemplificando com Portugal, diz que a nova fronteira económica é a 

União Europeia, a fronteira cultural é a CPLP e a da segurança a NATO. 

Depois refere que são as suas vocações regionais que interessam às orga-

nizações globais a que pertencem e vice-versa. Ou seja, é enquanto membro da 

União Europeia que Portugal é importante para os países da CPLP e vice-versa, é 

enquanto membros da SADC que Angola e Moçambique são importantes para a 

CPLP e vice-versa, etc. 

Apesar desta extraordinária referência – que veio equilibrar o debate da  

corrente que evidenciava a contrariedade e disputa entre o projeto regional e 

as organizações multilaterais globais – a atual crise, pela sua dimensão e in-

cidência, vem questionar se na verdade estarão os países e povos a dar devida 

conta do mundo em que vivem. Mas aqui, as respostas que se esperam deviam 

ultrapassar a simples proclamação de vontades e verificar se estamos de facto a 

enquadrar nas políticas dos nossos Estados, opções estratégicas que representem 

a nossa dimensão multilateral e assim, a tirar dela o devido proveito.

Fala-se hoje mais desabridamente de cooperação económica e vê-se um 

maior fluxo de empresários em vários sentidos, entre os nossos vários Estados, 

mas, sejam-me permitidos alguns elementos de verificação do pressuposto aci-

ma (à boa maneira da CPLP, por ordem alfabética):

anGoLa: Inegável a sua pujança económica com justificadas pretensões 

de se assumir como potência regional. Contudo, a diversificação tarda a aconte-

cer e não só se acentua a dependência do petróleo e os riscos e vulnerabilidade a 

eles associados, como dificulta a global participação dos pequenos e médios em-

presários. No domínio político não se pode ignorar que a relevância e viabilidade 

do projeto estão em parte dependentes do que acontecer com o vizinho Congo 

e do interesse cada vez mais aguçado da África do Sul para com o continente.

brasIL: Orgulhosamente estabelecido entre as primeiras oito economias 

do mundo, joga hoje em todos os tabuleiros, enquanto economia emergente na 

sociedade dos BRICS e globalmente na disponibilidade de fundos ao FMI para 

ajudar a salvar o Euro. Sem pretender questionar a validade dessa opção, se os 

fatores são mercado e escala, temos que relativizar o que se pode conseguir pe-

rante a Índia com o seu 1,2 bilhão e a China com 1,3 bilhão, além do peso especí-

fico relativo para o contexto global da Europa, mesmo que só a Europa do Euro.

Cabo-verde: O melhor exemplo de governação por via da parceria estra-

tégica com a União Europeia facilitada (ou talvez mesmo conseguida) por Por-

tugal. Aqui a única questão seria pensar se o que Portugal e Cabo-Verde conse-

guiram juntos não seria o desejável para o conjunto dos oito? É que hoje o Euro 

treme e o país tem poucos senão nenhum instrumento para acautelar eventuais 

desequilíbrios.

GUIné-bIssaU: Caminhante solitário na integração monetária da UEMOA, 

sem capacidade para valorizar o seu share monetário, sem opções para daí recuar 

e sem competência para explorar a CEDEAO. Sem ser suficientemente importante 

para atrair interesses dos grandes, mas não tão pequeno que possa ser ignora-

do, sobretudo pela componente militar que vai representando uma ameaça para 
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muitos. Angola finalmente decide assumir o desafio que talvez até responda ao 

interesse de sua afirmação como potência, mas é evidente a fragilidade do ar-

gumento político perante a CEDEAO que não acha graça ser provado irrelevante.  

Ou seja, continua uma agenda.

MoÇaMbIQUe: Talvez o mais pragmático, apesar de mais virado para ou-

tros quadrantes.

PortUGaL: Injustamente catalogado de periférico na Europa e visto mais 

como fardo. Mas compreensivelmente, pois vai só e apresenta-se sem o potencial 

do enorme conhecimento que tem de mercados desconhecidos para a Europa. 

Durante a Presidência da União Europeia promoveu a Cimeira Europa-África, mas 

ficou-se pelo cumprimento da agenda e não terá ousado liderar a Europa nesse 

percurso que, na altura, Louis Michel afirmara ser o momento de virar a página 

do Congresso de Berlim, estabelecendo novas bases de memória. Na Presidência 

da CPLP o Presidente deu o mote e falou na língua Portuguesa não simplesmente 

como um marco da nossa nostalgia histórica comum, mas como um instrumento 

que define um espaço de oportunidades. O Instituto Camões seguiu e surpre-

ende-se ou a muitos ao constatar que 17% do PIB do país está relacionado com 

as indústrias ligadas ou que beneficiam da língua. Mas chegou o abatimento e 

virou-se outra vez, teimosamente para o Norte como se só lá pudesse procurar-se 

o rumo.

sÃo toMé e PrÍnCIPe: Membro da CEAC. A cerca de duas horas de grandes 

centros económicos de África, como o Gabão, Camarões e Guiné-Equatorial, para 

não falar de Angola e Nigéria, mas abandonada à sua sorte. Com todas as con-

dições para ser um extraordinário Centro de Negócios e oferecer aos Empresários 

que visam o continente a estabilidade e a segurança de que necessitam.

Finalmente...

tIMor Leste: Potencialmente com a maior reserva financeira per-capita 

no mundo, continua quase a implorar a sua adesão à ASEAN. Não será porque 

os países dessa zona económica não estabelecem nenhuma relação entre Timor 

e os demais países da CPLP, como Brasil e companhia? E o que dizer da absoluta 

indiferença com que se acolheu o pronunciamento do Presidente da República 

ao afirmar disponibilidade para colocar os seus recursos financeiros ao serviço 

de Portugal.

ou seja, não parece evidente que os nossos países e estados 

estejam a conseguir incorporar nas suas políticas nacionais 

e na relação com os espaços regionais a que pertencem,  

a sua dimensão lusófona ou de CPLP para os que preferem. 

E é disso que se trata e não da noção errada muitas vezes propalada de 

que promover a CPLP significa delegar no Secretariado competências exclusivas 

da soberania nacional. 

A CPLP não tem nem nunca pode pretender a vocação de concorrer com os 

espaços regionais de integração de cada um dos Estados-membro, mas deve as-

sumir sim, sem reservas, a necessidade de dispor de estratégias políticas combi-

nadas que reforcem a participação desses Estados nos seus espaços e sirva tanto 

de uma janela de oportunidade para os próprios como para os restantes países. 

Ideias como a criação de agências de mitigação de riscos aos investimen-

tos (a exemplo do MIGA para o Banco Mundial e o FAGACE na África Ocidental) e 

de Fundos de Investimento, através da transformação dos recursos primários em 

capital, são necessários e urgentes. Não basta criticar o exemplo da China na sua 

relação com África. É preciso provar que sabemos e podemos fazer mais e melhor, 

propondo e realizando alternativas válidas.
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Parece seguro que com esta orientação conseguir-se-ia inverter a lógica 

de procura incessante de respostas financeiras a um problema já sobejamente 

identificado como essencialmente económico. Precisamos dizer e assumir que, 

nos nossos mercados, os produtos económicos que tanto crescimento assegura-

ram aos Estados Unidos e à Europa (refiro-me às infraestruturas e à imobiliária 

por exemplo) ainda não são produtos especulativos, são necessidades absolutas.

Apesar deste registo que pode parecer negativo, a verdade é que estamos 

bastante encorajados pela orientação do último conselho de Ministros da CPLP 

realizado em Luanda e que aprovou uma resolução no sentido de se procurarem 

mecanismos concretos para favorecer o incremento das relações económicas en-

tre os nossos Estados.

Vamos então realizar em fevereiro próximo, enquadrado na inaugura-

ção da nova sede da organização que Portugal acaba de pôr à disposição, um 

encontro de peritos seleccionados em cada um dos oito Estados-membro, que 

produzirão pistas de reflexão para um colóquio a que estamos convidando os Ex-

-Presidentes da República dos respetivos países, e para o qual antecipadamente 

convido a todos os presentes.

Grato pela atenção.
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CaRLos CosTa  nEvEs
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Intervenho em representação da Plataforma para o Crescimento Susten-

tável que, na feliz expressão do seu Presidente, Jorge Moreira da Silva, “não é 

um albergue espanhol”. Queria ele dizer que todos os que afirmaram o desejo de 

integrar a Plataforma, o fizeram de livre vontade, bem como, no pleno conheci-

mento e de acordo com a nossa Carta Constitutiva.

A nossa Carta Constitutiva, nomeadamente em relação à União Europeia, é 

bem clara. Dela relevo duas passagens para dar nota da minha posição de partida. 

PrIMeIra: Portugal tem estado demasiado alheado da discussão sobre os 

temas globais e sobre a construção europeia; que o mundo precisa de encontrar 

respostas globais aos desafios globais; que a União Europeia precisa de um novo 

impulso político e os partidos e organizações cívicas portugueses têm a obriga-

ção de participar no desenho dessas respostas. 

seGUnda: Assumir o papel que nos cabe passa por assumir, em plenitude, 

a condição de Portugal como Estado-membro da União Europeia, contribuindo 

activamente para o aprofundamento da integração europeia, promovendo a re-

vitalização do método comunitário e ultrapassando a tendência, por parte de 

alguns Estados-membro, de actuarem de modo unilateral. É neste sentido que 

vou fazer a minha intervenção.

É minha convicção que a União Europeia existe e persiste porque é neces-

sária. Necessária a Portugal, à Europa e ao mundo e, de forma geral, aos cida-

dãos, havendo sucessivas razões para o continuar a ser.
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A União Europeia começou por ser necessária no pós-guerra, para asse-

gurar a recuperação dos Estados da Europa e para manter a paz entre eles. Não 

perdeu essa matriz. É bom revisitá-la. Recordo uma frase do Professor Viriato 

Soromenho Marques que relembra que “não existe planície europeia onde não 

tenha havido uma batalha”. Faço por o ter bem presente.

Entretanto o mundo não parou, logo a importância relativa dos fatores 

que justificam a existência da União Europeia vai-se alterando. Por exemplo, 

quando hoje afirmamos – o que é já um lugar-comum – que vivemos numa al-

deia global, temos de tirar a imediata conclusão de que para a Alemanha, para 

Portugal ou para o Luxemburgo, a escolha não é arbitrária ou inconsequente.  

A Europa sempre se fez por pequenos passos. Alguns dizem – e eu concor-

do – que, dadas as exigências do tempo presente, esses passos têm sido dados 

mais tarde do que o necessário e têm sido mais curtos do que o necessário.

Há algum tempo fui ao “baú das memórias”, em busca do primeiro Re-

latório feito sobre a União Económica e Monetária, elaborado por um Comité 

presidido por Jacques Delors e integrado por representantes dos vários Bancos  

centrais europeus. Nesse documento, aprovado a 17 de Abril de 1989, já lá vão 

23 anos, é curioso verificar que se defende, muito claramente, que a evolução da 

união monetária, da união económica, logo da união política, tem que se fazer 

em paralelo.

Não é pois preciso, neste momento, inventar grandes coisas. O referido 

Relatório é muito claro quando estabelece o “princípio de paralelismo”, como 

condição essencial à consolidação da união económica e monetária, logo da po-

lítica. É também curioso verificar que ali se fala em step by step approach e se 

define um calendário. É ainda curioso verificar que tudo o que hoje vem sendo 

referido como indispensável à consolidação da Zona Euro, tal como a existência 

de mecanismos de sustentação, foi então bem identificado. 

Tudo previsto, bem identificado e devidamente calendarizado. É por aí 

que, passados 23 anos, temos de ir. Justifica-se um roadmap. 

No entanto, há uma questão prévia. É preciso ir recuperando o respeito 

mútuo entre quem intervém neste processo de construção europeia. O português 

tem de ter mais respeito pelo espanhol, o espanhol pelo italiano e por aí fora. Não 

é por acaso que não refiro a Alemanha, nem o Reino Unido, nem a França. É na 

base desse respeito mútuo que tem de se restabelecer a confiança entre todos, 

confiança que é essencial à consolidação de todo e qualquer projeto conjunto.

Obviamente tenho consciência de que a União vive uma situação de grave turbu-

lência, caracterizada nomeadamente por uma enorme crise de confiança entre os 

respetivos Estados-membro. Todos conhecemos as consequências de tal situação.

Nesta intervenção vou ater-me a tentar transmitir-vos um ideal, aquilo 

que acho que a União Europeia devia ser, não aquilo que a União Europeia efecti-

vamente é. É isso que cabe à Plataforma fazer. E se me vou referir ao que deveria 

ser, vou também tentar sair do que designo como a espuma da discussão. 

Não tenho tempo para descer profundamente às causas da crise, mas não 

quero deixar de afirmar que vejo por aí muita análise maniqueísta, dividindo a 

Europa entre os bons e os maus. Nós, os bons. Os outros, os maus. Muita discussão 

sobre quem tem culpa da crise e quem não a tem. Muitos dedos no ar, apontando 

não sei para quê, mas normalmente não apontando para si próprios. Acho que 

temos de saber sair deste tipo de maniqueísmo, desta avaliação simplista da si-

tuação. É muito fácil e até apetecível acusarmo-nos uns aos outros mas, se tenho 

alguma experiência de vida, garanto-vos que este tipo de abordagem não leva 

a lado nenhum.

a União europeia continua a ser necessária, para não dizer indispensável.

Precisamos de respeito mútuo, compromisso, confiança e, 

igualmente, uma adequada alteração à arquitectura das instituições. 
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É o método comunitário que melhor garante o cumprimento do princípio 

da igualdade entre os Estados-membro e a Comissão Europeia quem mais con-

dições tem para fazer a síntese de interesses dos 27 Estados-membro da União, 

nomeadamente no domínio da União Económica e Monetária. 

Na verdade, a Comissão Europeia pode e deve fazer bastante mais do que 

tem feito neste domínio. Se não o faz, não é por ser incapaz, é porque não pode 

ou não a deixam fazer. Por seu lado, o Conselho Europeu deverá assumir-se como 

espaço natural de afirmação da igualdade entre os Estados-membro e, simul-

taneamente, ser mais uma entidade de supervisão de que um órgão operativo, 

disputando permanentemente espaço à Comissão Europeia. É neste sentido que 

temos que caminhar para restabelecer a confiança. 

Quando penso na atual situação da Zona Euro, relembro-me amiúde de 

que realmente não precisamos de inventar. Será possível o Banco Central Euro-

peu existir e persistir não dando atenção aos outros Bancos centrais? Pode haver 

um Banco Central Europeu com poderes, no essencial diferentes dos poderes do 

Banco Central do Japão, do Banco Central de Inglaterra ou do Banco Central da 

China? Será admissível termos uma entidade diferente de todas as outras? 

Acho que não.

Antes de terminar, deixo duas questões para debate: Terá sido a opção do 

Reino Unido em não alinhar nas novas soluções propostas para a Zona Euro mais 

um capítulo de uma história iniciada com Margaret Thatcher, que sempre mani-

festou reservas a uma Europa mais integrada politicamente e portanto o desen-

lace de um nítido conflito de interesses entre o Reino Unido e a União Económica 

e Monetária da Europa? 

Por outro lado, fala-se bastante em “convergência”. Há múltiplas abor-

dagens de índole “económica, orçamental e monetária”. Fala-se muito em “es-

tabilidade”, “crescimento” e mesmo em “competitividade”. Deixou de se falar 

em “coesão”. 

Acontece que a Coesão Económica Social e Territorial está consagrada nos 

Tratados da União Europeia como um dos seus princípios. Não sei se está fora de 

moda, se foi caindo em desuso, se está simplesmente esquecida. Não sei mesmo 

se a omissão é voluntária ou involuntária, ou mesmo se isto deve ter possíveis 

leituras políticas. O que sei é que o conceito deixou de ser referido!

Ora para que haja convergência, para que a União Económica e Monetária 

se realize, para que tenhamos uma União Europeia sólida, o retorno ao “Princípio 

da Coesão” é essencial. 

no contexto das instituições europeias, é indispensável 

devolver a centralidade ao método comunitário e à Comissão 

europeia. 

a Coesão é o verso ou o reverso da União económica  

e Monetária, diria mesmo que é a causa e/ou o efeito  

da União europeia.
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O mundo precisa de uma resposta global, a Europa precisa de um novo 

impulso político e os partidos têm a obrigação de participar no desenho dessas 

respostas. 

Há dois erros, hoje muito frequentes, que não podemos cometer por de-

feito de análise. O primeiro é o de, enquanto europeus, olharmos para o mundo 

como se de um espelho se tratasse. A Europa está em crise mas isso não é necessa-

riamente verdade para outras regiões do planeta. Hoje, largas dezenas de países, 

em especial no mundo em vias de desenvolvimento, crescem anualmente com 

taxas superiores a 5%. 

Por outro lado, apesar dos inadmissíveis níveis de pobreza extrema, cerca 

de 1000 milhões de cidadãos conseguirão atingir, até 2020, o estatuto de classe 

média. E, mesmo ao nível da crise das dívidas soberanas dos Estados, mais do 

que de uma generalização do problema, está em curso uma mudança na sua 

geometria. Por muito que nos custe, o problema do endividamento migrou de sul 

para norte e do ocidente para o oriente. Importa, portanto, olhar para os países 

em vias de desenvolvimento com o sentido de abertura e de parceria. Esses países 

precisam, ainda, de um grande apoio, que o Norte não pode nunca hesitar em 

concretizar, ao nível da capacitação. Mas, esses países representam igualmente 

grandes espaços de oportunidade de desenvolvimento económico para as em-

presas e cidadãos dos países industrializados.

O segundo erro ocidental está representado na tendência, muito refor-

çada pelo tempo mediático, para concentrar a atenção numa crise de cada vez. 

Os últimos anos têm evidenciado esta falta de visão integrada na abordagem da 

crise alimentar, energética, financeira, ambiental e demográfica. 

Mas, perspectivando-as correctamente, chega-se  facilmente  

à conclusão de que se trata da sintomatologia de uma só crise: 

a do modelo de desenvolvimento global.
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É importante que os Estados, empresas e cidadãos possam continuar a 

tirar pleno partido das oportunidades de desenvolvimento proporcionadas pela 

globalização, enquanto mercado global e único, integrador de capital, recursos, 

tecnologia e informação, sem deixar de através do espírito crítico, da criativida-

de, do sentido de justiça e de liberdade, assumir a responsabilidade de a reo-

rientarmos no âmbito da consagração de bens públicos globais, colocando-a ao 

serviço do desenvolvimento sustentável. 

Promover uma globalização inclusiva e sustentável que dê uma resposta 

multilateral à crise climática, à pobreza extrema e à volatilidade do preço das 

matérias-primas deve ser encarada como uma prioridade da agenda nacional e 

internacional. 

Mas não é apenas ao nível da dimensão socioeconómica que urge repen-

sar o desenho global das políticas públicas. O mesmo se passa na esfera dos no-

vos direitos, liberdades e garantias. As novas ameaças à segurança dos Estados 

e dos cidadãos, nomeadamente o terrorismo, a proliferação de doenças epide-

miológicas e os fenómenos migratórios descontrolados, introduziram uma nova 

tensão entre liberdade e segurança e entre privacidade e escrutínio. 

contribuindo activamente para o aprofundamento da construção europeia. Aliás, 

o êxito na resolução da nossa crise depende, não apenas, das decisões tomadas 

em Lisboa mas, cada vez mais, do sentido de urgência na resolução da crise eu-

ropeia. A UE tem de estar à altura das suas responsabilidades enfrentando, sem 

tibiezas, a sua maior crise desde o pós-guerra. 

A visão realista das instituições comunitárias e dos Governos dos Estados-

-membro, encontrando, nos últimos meses, soluções expeditas para enfrentar 

a crise do Euro, tem sido determinante, para a viabilidade do projeto político e 

económico europeu. Só a irresponsabilidade ou o maniqueísmo ideológico justi-

fica a circunstância de alguns partidos portugueses desvalorizarem esta dimen-

são de emergência na resposta política europeia.

A contingência do curto-prazo não dispensa, por outro lado, a definição 

de respostas estruturantes de alcance no médio e de longo-prazo. 

Estamos perante uma crise europeia da dívida, do desemprego, da re-

cessão e, não menos grave, perante uma crise de confiança. Esta crise requer 

audácia, sentido estratégico e liderança. Os cidadãos não aceitam menos do que 

isso. Chegou o momento de refundar a Europa em torno de um projeto inédito de 

aprofundamento político, económico e financeiro. 

É importante compreender os problemas antes de apressadamente tomar 

decisões de curto alcance. Estamos perante a maior crise europeia desde o pós-

-guerra devido a uma incompleta integração económica (a integração é apenas 

monetária); a uma excessiva focalização nas finanças públicas, negligenciando 

a dívida dos privados; à falta de carácter vinculativo e de eficácia das várias es-

tratégias europeias para o crescimento e emprego; à existência de mecanismos 

institucionais deficientes (apesar dos sucessivos tratados, não foi ainda possível 

encontrar um modelo de governação institucional eficiente); a um Pacto de Esta-

bilidade e Crescimento demasiado orientado para o equilíbrio orçamental, negli-

genciando a importância de políticas de promoção do crescimento e emprego; 

ao estatuto mitigado do Banco Central Europeu.

não é possível pensar numa nova ordem europeia e mundial 

sem encontrar uma resposta adequada, fundada no 

primado da lei e no personalismo, garantindo a liberdade  

e protegendo os cidadãos.

Portugal tem, em torno de todas estas matérias, condições para assumir, 

por história, vocação e convicção, a sua condição de país Europeu e Atlântico, 

tomando um papel central no diálogo entre países industrializados e países em 

vias de desenvolvimento. Temos de assumir por inteiro a nossa vocação atlântica 

e universalista.

Assumir o papel que, neste contexto, pode e deve caber a Portugal passa 

por assumir, em plenitude, a condição de Estado-membro da União Europeia, 
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Perante estes problemas, precisamos de uma resposta de estrutural e de 

longo alcance, e não só de respostas parcelares e de contingência, por muito 

essenciais que tenham sido para a gestão da crise do Euro nos últimos meses. 

A Europa não pode dispensar uma autêntica refundação, traduzida no 

reforço da governação financeira, no reforço da governação económica e no 

aprofundamento político. Esta nova visão para a UE, concretizável no quadro 

de um novo Tratado Europeu, deverá abordar, de acordo com a discussão que 

realizámos nesta conferência, onze elementos estruturantes: 

eM PrIMeIro LUGar: assegurar mecanismos adequados de supervisão e 

de coordenação europeia das políticas orçamentais nacionais.

eM seGUndo LUGar: estabelecer mecanismos de alerta rápidos para a 

resolução das crises de natureza financeira. Não podemos voltar a ser apanhados 

desprevenidos.

eM terCeIro LUGar: avançar para a regulação das agências de notação 

existentes e para a eventual criação de uma agência de notação europeia.

eM QUarto LUGar: estabelecer uma gestão coordenada do sistema ban-

cário, enfrentando o efeito de contágio que afectou diversos bancos europeus.

eM QUInto LUGar: desenhar instrumentos de mutualização europeia da 

divida soberana dos Estados (eurobonds) associado à constituição de um tesouro 

europeu.

eM seXto LUGar: reforçar a missão do Banco Central Europeu, assumin-

do as competências de verdadeiro banco central com funções de lender of last 

resource.

eM sétIMo LUGar: reformar o Pacto de Estabilidade de modo a que, con-

tinuando a assumir a preocupação em evitar políticas orçamentais irresponsá-

veis, tenha igualmente em atenção a importância do investimento reprodutivo 

em áreas que representam fatores de crescimento, como a educação, a ciência, o 

empreendedorismo, o ambiente e a política industrial.

eM oItavo LUGar: concluir o aprofundamento do mercado interno e es-

tabelecer um verdadeiro espaço europeu de conhecimento e uma maior mobili-

dade de pessoas e bens. 

eM nono LUGar: promover uma maior harmonização fiscal, nomeada-

mente no sector energético.

eM déCIMo LUGar: concretizar um plano de acção para o crescimento e 

emprego que assuma a mesma ambição assumida pelo Plano Marshall em 1947. 

Este novo Plano Marshall, de matriz Shumpeteriana (isto é, assumindo que é do 

investimento na inovação que surgirá a nova vaga do crescimento), deverá pas-

sar pelo reforço do orçamento comunitário (hoje é apenas 1%) de modo a finan-

ciar iniciativas europeias e nacionais de crescimento e emprego.

Finalmente, é importante que ao movimento de aprofundamento econó-

mico e financeiro dos mecanismos de governação europeia, esteja associado um 

aprofundamento político que assegure um maior escrutínio e participação dos 

cidadãos europeus na vida política europeia e um reforço do peso das decisões 

comunitárias, compensando alguma deriva intergovernamental, através do re-

forço o papel dos parlamentos nacionais, da atribuição do direito de iniciativa 

ao Parlamento Europeu e da revisão do método de eleição do Presidente Comissão 

Europeia (com um envolvimento mais direto dos cidadãos ou, pelo menos, atra-

vés da eleição pelo Parlamento Europeu).

esta crise é, assim, uma oportunidade inadiável de refundação 

do projeto europeu. Perante aquela que é a maior crise 

europeia desde o pós-guerra, temos de assumir que é no 

aprofundamento político e económico da Ue, no quadro de 

uma maior solidariedade entre nações e de maior participação 

dos cidadãos,  que reside a solução. 

Nunca como hoje o aforismo popular foi tão certeiro: a União faz a força.
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A PCS estabeleceu uma relação de parceria com os seguintes think-tanks e fundações: BRUEGEL 

(Bélgica), Centre for European Policy Studies-CEPS (Bélgica), ASTRID (Itália), REFORM (Reino Unido), 

RESPUBLICA (Reino Unido), Centre for European Studies - CES (Bélgica), ENTORNO (Espanha), 

Konrad Adenauer Foundation (Alemanha), FLAD (Portugal) e Fundação Millennium (Portugal).  
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