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Embaixador nacional
do Ano Europeu do
Cidadão, advogado

admite que o convite
foi em parte

surpresa, mas mostra
abertura a outras

ideias menos
contentes com a UE
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Hoje de manhã debate-se no CCB a cida-

dania europeia e os desafios da emprega-
bilidade, numa iniciativa do Ano Europeu
dos Cidadãos. Eduardo Paz Ferreira, pre-
sidente do Instituto de Direito Económico
Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direi-

to de Lisboa, é um dos embaixadores nacio-

nais deste ano europeu e um dos oradores

da conferência, ao lado de Viriato Sorome-

nho Marques e Adriano Moreira. Admite

ser o menos optimista, mas está esperan-

çoso. Gente feliz com lágrimas é o estado

de espírito que acaba por evocar, lembran-

do um romance de um autor da sua terra,
o açoriano João de Melo.

Antes de irmos ao mote da conferência,
foi designado embaixador deste ano

europeu em Julho. Isto diz o quê da UE?

Aceitei o convite, que considerei honro-

so, mas também perguntei se seria este

ano civil ou o próximo. Tenho pena Acho

que se tivéssemos começado mais cedo

teria tido tempo para me empenhar.
Por vezes há a ideia de que as discus-

sões em torno da Europa passam pouco
por aqui. Talvez a forma como se pla-
neiam estas iniciativas contribua..

Existe essa ideia de que a Europa que con-

ta não está aqui, não sei se terá influên-

cia. A percepção que as pessoas têm de

que é quando se fala da Europa que impor-
ta se fala da Alemanha. Isso é dramático.
Se lutarmos e pusermos os nossos traba-
lhos e a nossa energia em conjunto temos
mais resultados. Mas isso é o contrário
deste discurso que insiste em afirmar que

Portugal não é a Grécia, não é a Itália. Se

todos os países que têm dificuldades esti-

vessem unidos, é possível que marcásse-
mos posições de outra forma. Esta ideia
de nos limitarmos a procurar que nos tra-
tem o menos mal possível não ajuda.
O encontro no CCB foca-se nos direitos e

desafios da empregabilidade. É certo

que a mobilidade, um dos principais
direitos nesta área, é boa ideia?

A escolha do tema não foi minha (risos).
A mobilidade em si é uma boa coisa, se for

uma mobilidade voluntária. É um passo
importante na cidadania europeia que se

circule livremente e se incentive isso. O

que é trágico é que as condições de alguns

países, como sucede em Portugal, estejam
a empurrar as pessoas para opções que
não são voluntárias. Mas diria, do ponto
de vista humano, que seria pior se a mobi-

lidade não existisse e as pessoas fossem

obrigadas a ficar aqui. O que espero é, ao

mesmo tempo, que tenhamos capacida-
de de atrair pessoas para cá.

Europeus?
E não só. Temos de ter capacidade de ir
buscar pessoas de outras áreas geográfi-
cas. A Europa está a perder todas as van-

tagens tecnológicas e isso também é um
desafio. A semana passada acabou a Nokia
A Europa deixou de ter um único produ-
tor de telemóveis, é um marco impressio-
nante. O nosso problema é de crescimen-

to, não é de emprego. Sem crescimento o

problema não se resolve. Enquanto esti-

vermos numa política dominada pela aus-

teridade não há solução para o emprego.
A emigração é, nesse aspecto, um fenóme-

no mais feio ou mais bonito, mas não resol-

ve.

No âmbito deste ano europeu, que opor-
tunidades podem ser exploradas?
O Papa Francisco recentemente teve uma

intervenção que me parece ser verdade:

o trabalho tem de voltar a ser valor cen-
tral da humanidade. Não se pode conti-

nuar com uma sociedade dominada por
um ídolo que é o dinheiro. Só quando tiver-

mos uma UE em que a prioridade não é

a estabilidade, no sentido do pacto de esta-

bilidade e crescimento, é que isto se pode
resolver. Mas não há qualquer perspecti-
va de que isto vá acontecer de imediato.
É nesse sentido que discorda de apelos à

emigração como solução?
Noutro dia houve também declarações de

Leonor Beleza neste sentido, quando dis-

se que os jovens podiam ir lá para fora e

depois voltar. São declarações importan-
tes. O que se está a passar em Portugal no
entretanto é que se está a hipotecar o seu

progresso, a possibilidade de ser um país
onde as pessoas têm oportunidades.
Depois do investimento em capital
humano desde o 25 de Abril, surpreen-
de este recuo?

Quando era jovem as pessoas emigravam
muito mas nesse altura era uma emigra-
ção não qualificada. As pessoas iam para
subúrbios degradados, em condições pau-
pérrimas, e hoje temos uma emigração
com um certo músculo. Mas a questão é

que depois do 25 de Abril achámos que
teríamos um país cada vez mais moder-
no e com cada vez mais espaço para as

pessoas poderem trabalhar cá sem ter de

sair, sem terem qualificação a mais para



o país. E dramático assistir a isto.

O esforço de integração europeia, que
vão debater como oportunidade, não é
em parte culpa disto?

A nossa integração europeia em grande
medida permitiu o desenvolvimento do

país. A forma como depois não soubemos

tirar partido desse desenvolvimento, a for-

ma como talvez nos tenhamos fechado
excessivamente sobre a Europa e não per-
cebido mais cedo que nos podíamos ter
aberto a outros horizontes, Brasil ou PALOP,

isso sim. Não culparia a UE, ou antes, não

culparia a ideia de integração europeia.
Culparia o egoísmo estranho dos políticos

europeus que não se interessaram pelos

países que integraram a União.
Se a integração teve esses revezes no

passado, agora que estamos outra vez
mais diferentes, vai funcionar?
Há um político italiano célebre e marcan-
te do século passado, António Gramsci,

que dizia que face ao pessimismo da razão
há o optimismo da acção. É aquilo que
podemos fazer: tentar mobilizar-nos para
que assim aconteça. Acreditar que é pos-

sível, mesmo no quadro da União Euro-

peia, lutar por uma sociedade mais justa.
Há umas semanas um estudo dizia que
os portugueses já eram tão eurocépticos
como os ingleses...
Essas sondagens valem sempre o que
valem. Talvez não seja mau que exista esse

descontentamento num determinado
momento, se isso não se traduzir numa
regresso a uma concepção de que não que-
remos Europa mas na ideia de que que-
remos outra Europa.
Que mensagem quer deixar na confe-
rência? Essa tónica positiva?
É um encontro em que está o professor
Viriato Soromenho Marques, um federa-

lista convicto que acredita na UE. Eu estou

mais, lembrando um escritor da minha

terra, na ideia de que temos um espírito
de gente feliz com lágrimas.
Foi por isso que o surpreendeu o convi-

te para embaixador?
Achei extremamente simpático. Não tenho
dúvidas de que quem me convidou, o minis-

tro Poiares Maduro, conhece a minha pro-
funda divergência em relação às políticas
do governo português quanto à UE. Con-
vidar-me é sinal de interesse em envolver
outras ideias. Estou grato por isso.

Que desemprego o preocupa mais?
Das pessoas de meia-idade. E se reparar,
a maior parte dos programas europeus
são virados para o desemprego jovem. É

compreensível, mas convém lembrar os

outros cidadãos, foram eles que construí-

ram a Europa e ajudaram a criar esta gera-

ção qualificada. É preciso garantir-lhes
direitos de protecção e segurança social,

que por vezes não são postos em prática.
Como é que a Europa pode ajudar essa

geração?
Robert Skidelsky lembra no livro "How
much is enough?" que Keynes dizia que
por esta altura estaríamos a trabalhar 15

horas por semana e o resto seria tempo
dedicado à cultura, ao lazer, à família. Isto

podia ter acontecido e toda a gente esta-

ria mais ou menos empregada, mas toda

a gente ganharia mais moderadamente.
Não aconteceu, porque a tendência foi

ganhar mais e mais, nunca se está satis-

feito. As pessoas trabalham cada vez mais

horas e foram-se criando cada vez menos

postos de trabalho, com a evolução tec-

nológica, que tende a alhear os mais velhos.

Falei do apelo do Papa nesse sentido. É

precisa uma convulsão civilizacional. É

impossível isto continuar se não qualquer
dia os números do desemprego serão com-

pletamente brutais, como já são em alguns

lugares. E isso levará a um tumulto gene-
ralizado nas ruas. Há aquela ideia de que

as pessoas aguentam, mas haverá uma
altura em que não aguentam e cabe-nos

a todos lutar para que não cheguemos a

esse momento.
Como fazemos essa mudança?
Só sei que não podemos esperar que alguém
a faça por nós. Nem vou falar do sistema

português, mas em geral na Europa temos

um sistema político partidário em que as

pessoas não se reconhecem. Temos tido

grandes manifestações, mas no dia seguin-
te passou. Há aquela ideia de que pode
vir um líder inspirado e se calhar alinha-
riam. Tenho os maiores receio disso.

No estudo que referi, os portugueses
apareciam ao lado da Roménia e da
Polónia como países onde já se prefere a
estabilidade à democracia. É um alerta?
É terrível. Na Grécia já vimos emergir a

extrema-esquerda e a extrema-direita.
Historicamente é um perigo conhecido.
Só isto cria uma grande responsabilida-
de para quem exerce um cargo político.
Tem de haver determinação para com-
preender o que tem de ser feito.
Isso significa o quê hoje? Chega de bons
alunos e austeridade?
Absolutamente.
Terminando como Europa, consegue
vê-la mais como solução que proble-
ma?
Não tenho outro remédio. Mas se não for
a solução, que venha outra solução. O

que não quero é uma ditadura. Mas por
enquanto acredito que é solução.

"O trabalho tem de
voltar a ser valor central

da humanidade, disse
o Papa Francisco, e

parece-me verdade"


