
  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 24,74 x 33,18 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 56509219 06-11-2014

Entrevista

“Está a repor-se 
um certo ambiente
de 'guerra fria'”

Eduardo Paz Ferreira Professor catedrático e europeísta
convicto, defende que a saída da Alemanha do euro
poderia ser benéfica para União Eurpeia e entende que é
chegado o momento da “desgermanização” da Europa

Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

�Poderemos salvar a Europa?É o tí-
tulo do último capítulo do seu livro
mais recente (Da Europa de Schu-
man à Não Europa de Merkel). Re-
tribuo-lhe a pergunta: A União Eu-
ropeia (UE) ainda tem salvação?
A fundação da Europa corresponde a
uma ideia muito generosa de solida-
riedade entre Estados e de fraterni-
dade entre os europeus e para que não
voltasse a haver guerra. Ao olhar-
mos para a actual Europa, vemos
que esses ideais caíram. Alguém es-
crevia, na semana passada, no The
Guardian que a  Europa está cada vez
mais próxima da situação de 1914. Es-
tamos numa situação de pré-pânico,
quer no plano económico quer no po-
lítico.
O que pode salvar a Europa?
O reencontro com a sua inspiração ini-
cial e o conseguir que os seus cidadãos
se sintam cada vez mais cidadãos
europeus. É  preciso também aban-
donar os dogmas que, nos últimos
tempos, têm conduzido a política
económica, passando para uma orien-
tação que aponte como caminho o de-
senvolvimento e o combate deter-
minado ao desemprego, que é o pon-
to mais doloroso da evolução recen-
te da política europeia. Isso exige
que a Alemanha ceda nos seus prin-
cípios sagrados. 
A tal “desgermanização” da Europa
de que fala no livro.
Não quero que esse 'palavrão' seja en-

tendido como uma declaração de
guerra à Alemanha, mas antes como
um apelo  a que a Alemanha deixe de
pretender ser a dona da Europa, para
passar a ser apenas um Estado no con-
junto de outros Estados, eventual-
mente com o estatuto que resulta do
seu peso e importância económica.
Mas não se pode confundir isso com
a actual situação, em que a Alemanha
impõe ditames, que não são contes-
tados.
Isso acontece também porque os ou-
tros Estados membros o têm permi-
tido.
Evidentemente que sim. Veja-se o
caso de Portugal. Desde a adesão que
vivemos sob o lema do “bom aluno”.
Como professor gosto que os alunos
se comportem bem na aula. Mas aqui
não estamos propriamente numa
sala de aula e o bom comportamen-
to pode ser mau para os cidadãos de
cada Estado. Quando os agentes po-
líticos assumem uma posição de to-
tal passividade em relação a medidas
que são negativas, não podemos fa-
lar de bom comportamento. Espanha,
que até tem um governo politica-
mente muito próximo do português,
resistiu, de forma muito determina-
da, à tentativa de criar um programa
de resgate semelhante ao nosso. Co-
meça a haver um sinal de desagrado
por parte de vários países, nomeada-
mente de Itália e de França, embora
a França esteja sempre a mudar de po-
sição. Quando ganhou as eleições, o
senhor Hollande prometeu fazer fren-
te ao tratado orçamental e à austeri-

dade. A seguir, meteu-se no avião e foi
jurar fidelidade a Berlim. 
De todos os princípios fundadores da
União Europeia (UE) cumpriu-se ape-
nas a união monetária. Se o euro
cair, será o fim da UE?
Não necessariamente. Havia uma
ideia antiga de que UE pressuporia
obrigatoriamente uma moeda única.
O economista Jacques Ruef dizia
mesmo que ou a Europa se fazia pela
moeda ou não se fazia. Afinal, foi a
moeda que colocou a Europa à beira
de se desfazer. Há muito cenários al-
ternativos. Preocupa-me que os go-
vernos europeus não tenham um
“plano B” para o caso de termos de
sair do euro. 
Que alternativas existem?
Podemos ter um euro com menos paí-
ses. A possibilidade de que mais se fala
é a saída dos países fracos, como
Portugal, Irlanda Grécia ou Espanha,
os célebres 'pigs'. Outra alternativa,
que considero mais interessante, se-
ria a saída da Alemanha e dos seus
parceiros fortes, como a Holanda.
Podíamos ficar com duas moedas: o
euro e outra mais franca, o que seria
positivo do ponto de vista das expor-
tações. Para que o primeiro cenário re-
sultasse, era fundamental que Itália e
França acompanhassem esses países. 
França e Itália alinhariam?
É difícil. A França tem a ideia de que
a integração europeia se constituiu em
torno do eixo Paris-Berlim. Mas, à me-
dida que a França vai perdendo im-
portância, isso vai deixando de fazer
sentido. A sua economia está num im-

pobres, países virtuosos contra pe-
cadores –, mas continuam na mesma
casa. Se assim é, que se dividam as ca-
sas.
De quem é a culpa do eurocepticis-
mo: dos europeus, da crise ou au-
sência de líderes?
Da UE, que tem um vício de origem:
o poder da Comissão Europeia, um or-
ganismo que não passa de um colégio
de tecnocratas não eleito. Isso ajudou
a criar uma sensação de distancia-
mento em relação à Europa. Por ou-
tro lado, a Comissão meteu-se em
tudo, incluindo no tamanho das ma-
çãs e dos tomates. Aí revelou grande
competência. Quando chegou a crise
económica, não só não revelou com-
petência para a enfrentar, como a
agravou. A política de austeridade que
a UE – ou a Alemanha - tem vindo a
desenvolver contribuiu muito para
afastar os europeus da Europa. Quan-
do Portugal aderiu à UE, entraram
muitos fundos – se foram bem apli-
cados é outra história -, que permiti-
ram muitas concretizações. Havia a
ideia de que a UE era um factor de so-
lidariedade. A partir do momento
que isso deixa de acontecer, as po-
pulações recuam no apoio à UE e
encaminham-se para formas de eu-
rocepticismo. 
E as lideranças ou falta delas também
não contribuem para esse afasta-
mento?
Não estamos num período particu-
larmente brilhante de líderes euro-
peus. Quando olhamos para o passa-
do, vemos figuras muito marcantes,

A Comissão
meteu-se em
tudo, incluindo no
tamanho das
maçãs e dos
tomates. Quando
chegou a crise
económica, não só
não revelou
competência para
a enfrentar, como
a agravou 

Em destaque

passe e a Alemanha presta cada vez
menos atenção à França. Até há algum
tempo, a Alemanha simulava o con-
trário. Havia o célebre “Merkosy”.
Hoje, é cada vez mais nítido que esse
eixo não funciona. Se a França esti-
vesse disposta a integrar uma solução
dessas, todos ficavam felizes. É como
nos casamentos, em que toda a gen-
te vive zangada – países do Norte
contra os do Sul, países ricos contra os
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JOANA CARRIÇO

� Defende que “toda a utilidade que
a universidade pode ter é justa-
mente o diálogo com a socieda-
de”. As nossas instituições de en-
sino têm cumprido esse papel?
Há de tudo. Quando entrei para a
carreira académica havia a ideia da
universidade como 'torre de mar-
fim', alheada dos problemas so-
ciais. Hoje, a tendência da univer-
sidade é concentrar-se nos temas da
actualidade e ajudar a encontrar
alternativas. Nunca houve tantas
consultas nem tantos consultores a
trabalhar para o Governo, mas são,
quase sempre, fora do meio acadé-
mico. É um mistério. As consultoras,
além de terem uma grande capaci-
dade de lobbying, têm alguma acei-
tação internacional. Para o Governo,
ser acompanhado por empresas
como a Goldman Sach, ou outras
que tais, é mais sexy do que sê-lo
pela Universidade de Lisboa, por
exemplo. 
As universidades ainda são essas
'torres de marfim'?
Nem todas evoluíram ao mesmo rit-
mo. Há umas mais conservadoras e
outras mais abertas ao exterior. Essa
ideia da universidade 'torre de mar-
fim' vai esvair-se. Também porque os
rankings internacionais são cada vez
mais importantes. E esses são esta-
belecidos muito em função da in-
fluência que a acção desenvolvida
pela universidade tem nas socieda-
des. 
Experimentou o jornalismo, mas
acabou por seguir a docência. 
Adorei ser jornalista. Foi a coisa
que mais gostei de fazer na vida.
Não sei se nas actuais condições, em
que os jornalistas são sujeitos a
todo o tipo de pressões e em que as
redacções trabalham cada vez mais,
gostaria tanto disso. A minha pas-
sagem pelo jornalismo aconteceu
em 1974/75, numa fase do jornalis-

mo entendido como algo um pou-
co boémio. Havia a luta pela afir-
mação da liberdade de imprensa.
Lutava-se por grandes causas. Não
quer dizer que fosse um jornalismo
isento, mas era um jornalismo mo-
tivado. Era claro o que se andava a
fazer. Hoje, não é assim tão claro.
Gostava muito do jornalismo. 
E da docência?
Há momentos de fadiga e de desi-
lusão, mas gosto muito de trabalhar
com os estudantes. Às vezes, acho-
-os demasiado  passivos. A coisa
que me deixou mais triste foi quan-
do perguntei aos alunos, perante
um anfiteatro com cerca de 200
pessoas, por que tinham ido estu-
dar Direito e muitos reponderam
que era para ganhar dinheiro. Te-
mos de ganhar a vida. Agora, que se
vá para Direito, onde estão em cau-
sa coisas tão importantes, apenas
com a ideia de ganhar dinheiro.... E
até já não é um grande cálculo,
porque hoje o mercado está muito
saturado. 
Já conseguiu apaziguar o desgosto
que diz sentir por a sua geração ter
“traído todos os valores pelos quais
se bateu”? 
(Risos) É um processo um pouco ir-
reversível. A idade não melhora
ninguém. Não vejo muitas pessoas
a inverter esse percurso. Os valores
materiais tomaram muito o espaço
que outrora era o dos valores de
cultura e de civilidade de política.
A minha é uma geração muito aco-
modada. Agora está um pouco in-
comodada com esta crise. Passada
a crise, esse incómodo passará.
Mas há excepções. Pacheco Perei-
ra, por exemplo, tem tido uma ac-
tuação notável. Algumas pessoas
mais relevantes do pensamento
português andam pelos 90 anos:
Adriano Moreira, Eduardo Lou-
renço ou Mário Soares.

como o general De Gaulle, [Helmut]
Schmidt ou Mitterrand, e temos a no-
ção de grandes estadistas. Hoje, a
política entrou muito no jogo de in-
teresses e dos compromissos, o que
tem afastado as pessoas. O eurocep-
ticismo corre em paralelo com um
grande afastamento das pessoas em
relação ao regime parlamentar. Há
muito a ideia de que os políticos não
estão à altura. 
É uma ideia ou uma realidade?
Como nunca tive responsabilidades
políticas directas, custa-me criticar
quem, apesar de tudo,  se arrisca a este
tipo funções. Hoje é muito difícil ser-
se político. Estão sujeitos a um es-
crutínio muito forte e há lobbies im-
portantes. Seguramente alguns não
estão à altura, mas não sou capaz de
fazer um julgamento genérico sobre
os políticos. 
Por falar em lideranças, Durão Bar-
roso acaba de deixar a presidência da
Comissão Europeia (CE)...
Deus seja louvado! O segundo man-
dato foi muito mau. A comissão era
muito fraca. Não tinha pessoas com
peso político. Os comissários eram
pessoas relativamente apagadas. Al-
guns até faziam muito barulho, quan-
do tocava a fazer disparate. É o caso
do comissário Rhein, responsável
pela área económica. Durão Barroso
foi um presidente de último recurso.
Optaram por uma figura fraca, de
um país com pouco poder, que pu-
desse servir os interesses da Alema-
nha. Já no primeiro mandato houve
uma subordinação excessiva à Ale-

manha. Com a crise, a CE assumiu a
pior das posições. Foi responsável pela
política da austeridade, com posições
mais duras do que o FMI, que era con-
siderado o grande falcão em matéria
de austeridade. Espero que a nova co-
missão seja capaz de fazer melhor. O
senhor Juncker, que há dez anos tinha
sido convidado para o cargo quando
era primeiro-ministro do Luxem-
burgo, assume a presidência de uma
comissão mais forte, mas que tem
pontos assustadores.
Como por exemplo?
O comissário húngaro, que foi mi-
nistro da Justiça e responsável pelo
fim da independência dos tribunais
na Hungria, numa primeira versão da
Comissão apareceu como responsá-
vel pela cidadania. O Parlamento Eu-
ropeu não deixou passar, mas ficou
com a Educação e Cultura, o que me
parece assustador. Há outros comis-
sários muito ligados a interesses eco-
nómicos. Parece uma fatalidade dos
nosso tempos. Quanto a Juncker,
tem uma enorme experiência de po-
lítica europeia e, aparentemente, está
disposto a um certo mudar de pági-
na. Comprometeu-se com um pro-
jecto que aponta para uma flexibili-
zação das normas orçamentais e para
uma procura de mais investimento
como forma de combater o desem-
prego.
E em relação à escolha de Carlos
Moedas como comissário português?
Não ponho em causa a sua compe-
tência técnica, mas está extrema-
mente comprometido com a auste-

ridade. Foi a face política da austeri-
dade em Portugal. Preferia uma es-
colha mais consensual. O presidente
do Conselho Económico e Social,
José Silva Peneda, era um candidato
excelente. 
A UE não tem sido demasiado bran-
da com a Rússia? Primeiro foi a si-
tuação da Ucrânia, depois a ameaça
de cortar o abastecimento de gás à
Europa e agora os voos com aviões de
guerra.
Está a repor-se um certo ambiente de
guerra fria. Sempre que há um pro-
blema de política externa, a UE apa-
rece dividida e não toma posições de-
cididas. Em relação à Rússia, há in-
teresses muito contraditórios. Na
Alemanha vozes muito importan-
tes, como os ex-chanceleres Schmidt
e Schröder - que é assessor das com-
panhias petrolíferas russas - mani-
festaram-se muito contra as sanções
à Rússia. E essas sanções têm conse-
quências negativas na economia eu-
ropeia, nomeadamente para o sector
agrícola. Gostaria que a UE tivesse ou-
tra capacidade de afirmação. O Les-
te europeu fez muito mal a transição
pós-comunista. Os governantes des-
ses países parecem muito pouco sen-
síveis aos princípios fundamentais do
Estado de direito, da liberdade de im-
prensa e dos tribunais. O novo go-
verno da Ucrânia, sendo pró-oci-
dental, não é próximo desses valores.
O mesmo acontece com a Hungria,
com a UE a revelar cobardia e uma to-
tal falta de senso em relação ao que se
passa nesse Estado-membro. 

Mãe era natural de Leiria
Verões passados em Regueira de Pontes
Nascido na Horta (Açores),
Eduardo Paz Ferreira passou
“muitos Verões” em Leiria, mais
propriamente em Regueira de
Pontes, de onde a mãe era
natural. “Conheceu o meu pai em
Coimbra, quando foi estudar
Direito”, conta o professor,
europeísta convicto, que dedicou
grande parte da sua carreira
profissional e académica aos
temas europeus. Professor
catedrático da Faculdade de
Direito da Universidade de
Lisboa, preside ao Instituto
Europeu e ao Instituto de Direito
Económico, Financeiro e Fiscal, e
é catedrático Jean Monnet,

distinção atribuída pela Comissão
Europeia. Diz que “o que somos é
muito o resultado das pessoas
com quem nos cruzamos”,
apontando Salgado Zenha, David
Mourão-Ferreira, José Medeiros
Ferreira, Melo Antunes e Mário
Mesquita como algumas das
pessoas que mais o influenciaram
e por quem diz sentir “enormes
dívidas de gratidão”. Gostaria de
ser dinamizador cultural, por
entender que “a  cultura é uma
das mais importantes formas de
intervenção”, e confessa que uma
das suas maiores frustrações é
nunca ter experimentado fazer
teatro. 

Lamentos 

“A minha geração 
é muito acomodada”


