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O acordo de Tsipras 
deixou os gregos 
“desapontados”
O primeiro-ministro grego regressou a Atenas, depois 
da maratona negocial em Bruxelas, com um compromisso 
que mais parece uma capitulação. Mas agora, o importante 
é avançar, dizem os analistas

CRISE DO EURO

A
gora o mais importante 

é votar as medidas, e 

que abram os bancos, 

diz o jornalista Argiris 

Panagopoulos, do 

Avgi, o jornal ligado ao 

Syriza. Agora o mais importante 

é que se vote, e se forme um 

governo de unidade nacional para 

aplicar as medidas, diz George 

Tzogolopoulos, do centro de 

estudos Eliamep.

O jornalista e o analista não 

podiam ser mais diferentes, mas 

estão juntos na defesa do acordo 

que chegou de madrugada em 

Atenas e que ainda deixava os 

gregos atónitos. Porque foi o 

acordo possível, dizem. Apesar 

de o Banco Central Europeu não 

ter aumentado o fi nanciamento 

aos bancos gregos, que vão 

continuar fechados até quarta-

feira, anunciou o Ministério das 

Finanças.

O facto de exigir ainda mais 

medidas do que as anteriores 

propostas, de obrigar a 

reverter medidas contrárias ao 

acordo, de deixar Atenas sob 

supervisão apertada da troika, 

e de fi xar garantias em caso 

de incumprimento, tudo isto 

sem conseguir uma declaração 

inequívoca de restruturação 

da dívida, faz com que seja um 

acordo difícil de aceitar para 

uma facção do Syriza, que deverá 

partir-se. O primeiro-ministro 

grego, Alexis Tsipras, cuja imagem 

de marca tem sido o ar bem-

disposto nas cimeiras, parecia 

abatido depois das 17 horas de 

negociação. Os jornais gregos 

faziam eco de um sentimento 

de profunda derrota: “Afundem 

o país, ordena Schäuble”, diz 

o Efi merida Ton Syndakton 

(esquerda). No Twitter, foi criada 

e replicada uma hashtag (uma 

espécie de palavra para um 

assunto): “ThisIsACoup” – isto é 

um golpe de Estado.

Na votação anterior no 

Parlamento, que autorizou o 

Governo a negociar, 17 entre 

149 deputados do Syriza não 

apoiaram o primeiro-ministro: 

ou votaram contra (dois), ou 

abstiveram-se (oito) ou estiveram 

ausentes (sete). Outros 15 

deputados anunciaram que 

rejeitariam as reformas. E ontem, 

os parlamentares da chamada 

Plataforma de Esquerda, a 

facção mais radical no Syriza, 

anunciaram que rejeitarão as 

medidas. Serão cerca de 30 

deputados.

Em desacordo com Tsipras, 

Manolis Glezos fi gura histórica 

— foi quem tirou a bandeira nazi 

da Acrópole em 1941 — anunciou 

a sua demissão antecipada 

de deputado do Syriza no 

Parlamento Europeu.

Entre os 13 dos Gregos 

Independentes (Anel), não é 

claro o que pode acontecer. O seu 

líder, Panos Kammenos, disse 

que não aprovaria o acordo mas 

continuaria no Governo, uma 

aparente contradição. Encontrou-

se ontem com Tsipras e reúne-se 

hoje com o grupo parlamentar 

do seu partido, populista e 

nacionalista, que se separou 

do partido Nova Democracia 

quando este começou a defender 

o memorando. A posição mais 

provável seria a abstenção ou 

ausência.

Apesar disto, as medidas serão 

certamente aprovadas, diz George 

Tzogopoulos, no seu gabinete 

no centro de estudos de relações 

internacionais Eliamep. E uma 

vez que o plano seja aprovado 

e a primeira ronda de medidas 

passe no Parlamento, será altura 

de formar o novo Governo, 

acrescenta. “Era bom que este 

Governo fosse o mais inclusivo 

possível, para que governe mesmo 

os três anos e meio que faltam. 

Precisamos disso”, sublinha. 

“Tsipras terá de se livrar das vozes 

radicais, e formar um governo 

rapidamente.”

Um cenário de novas 

eleições seria um pesadelo, diz 

Tzogopoulos. “Já votámos em 

Janeiro, já votámos agora. Com 

cada nova eleição, vamos ter de 

aceitar ainda mais medidas.”

Reportagem
Maria João Guimarães 
em Atenas
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O controlo 
de capitais 
prossegue e 
os bancos só 
devem reabrir 
amanhã ou 
depois

YIANNIS KOURTOGLOU/REUTERS

CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

O acordo é difícil de 
aceitar para uma 
facção do Syriza, 
que deverá partir-
-se. O primeiro-
ministro grego, 
Alexis Tsipras, 
cuja imagem de 
marca tem sido o 
ar bem-disposto 
nas cimeiras, 
parecia abatido 
depois das 17 horas 
de negociação no 
Eurogrupo

Já Dimitris Rapidis, do centro 

de estudos Bridging Europe, 

está mais convencido de que 

as eleições antecipadas são 

mesmo um cenário a considerar 

— se não já, muito em breve. 

“Nestas circunstâncias de 

ruptura signifi cativa no Syriza, 

Tsipras será forçado a eleições 

antecipadas porque perderá o 

apoio do seu partido”. Rapidis põe 

a hipótese de Tsipras não o fazer 

de imediato. “Mas os partidos da 

oposição vão questionar a maioria 

do Governo, e forçá-lo a eleições 

mais tarde ou mais cedo.”

A Nova Democracia tem um 

líder interino depois da demissão 

do anterior, e ex-primeiro-

ministro, Antonis Samaras. O 

Pasok tem também uma líder 

nova, depois da demissão de 

Evangelos Venizelos após o 

desastroso resultado do partido 

nas eleições de Janeiro. Os dois 

partidos demoravam a reagir ao 

anúncio do acordo. Não é claro o 

que poderão querer para entrar 

num Governo.

O partido liberal To Potami 

disse que apoiaria o Governo mas 

não quer participar. Um dos seus 

deputados, Harry Theoharis, 

defendeu mais tarde a ideia 

de um executivo liderado por 

“personalidades capazes de ser 

muito técnicas mas também com 

um sentimento político”, segundo 

o diário francês Le Monde — o 

jornal nota que Theoharis, que 

esteve à frente do Secretariado-

Geral de Informação do Ministério 

das Finanças, o organismo 

responsável pela modernização 

fi scal e luta contra a fuga ao fi sco, 

poderia estar a falar de si próprio.

E analistas sublinham que 

uma coisa é a aprovação no 

Parlamento das medidas, outra 

coisa é a sua concretização. “A 

linha dura [europeia] quer dizer 

que os riscos políticos de um 

lado ou outro não conseguirem 

concretizar são grandes”, diz a 

revista britânica The Economist.

O processo vai ser difícil. O 

jornalista Nick Malkouztis, do 

diário Kathimerini e do site de 

análise Macropolis, refere que 

o Governo “tem de aprovar 

quatro leis até quarta-feira e 

outras duas até 22 de Julho, que 

é provavelmente mais do que o 

que legislaram desde a vitória 

eleitoral”.

Tsipras notou, no seu discurso 

após acordo, que várias medidas a 

aprovar vão criar inevitavelmente 

tendências de recessão, embora 

assegurasse que a decisão “vai 

manter a estabilidade fi nanceira 

da Grécia e dar potencial de 

recuperação”.

Muitos gregos estavam 

em choque com as medidas 

anunciadas. Mas mesmo entre 

muitos dos que defenderam o 

“não” no referendo da semana 

passada, há quem tenha 

compreensão e tente “vender” o 

acordo, como o jornalista do Avgi, 

ecoando o primeiro-ministro: 

“Vai ser difícil, mas conseguimos 

algumas vitórias na questão 

da restruturação da dívida”, 

defende Panagopoulos. “O mais 

importante é que evitámos 

um golpe de Estado contra um 

Governo democraticamente eleito 

e evitámos também um Executivo 

com técnicos, que já mostrou que 

é um desastre, tanto aqui como 

em Itália”, defende. E com um 

tom combativo, acrescenta que 

agora é a vez de todos ajudarem: 

“Temos de fazer muitas coisas e 

ajudar a mudar o país”.

Tsipras fi nalizou o seu 

discurso com uma nota de que 

as medidas serão aplicadas “com 

justiça social”, e que “desta 

vez, os que evitaram pagar, vão 

pagar, vão partilhar o fardo”. 

Finalmente, prometeu “livrar-

se dos interesses escondidos no 

país, fazer reformas radicais a 

favor das forças sociais, e contra a 

oligarquia que deixou o país neste 

estado” — um “compromisso que 

começa amanhã”.

Tudo isto acontece com os 

bancos ainda fechados e sem 

perspectivas de abrirem tão cedo. 

O Ministério das Finanças disse 

que fi carão encerrados até quarta-

feira, mas analistas dizem que 

poderá ser que seja mais tarde. 

“E mesmo quando reabrirem, 

deverão manter-se alguns 

controlos de capitais, por exemplo 

limites nos levantamentos, limites 

nas transferências, e limites nas 

transferências para o estrangeiro”, 

enumerou Tzogopoulos.

Começaram a ser anunciadas 

greves: das farmácias, e ainda uma 

greve geral do sector público para 

quarta-feira, o dia da votação no 

parlamento. Também tem havido 

manifestações, primeiro muito 

restritas a grupos de extrema-

esquerda e anticapitalistas, mas 

a começar a ganhar fôlego pouco 

a pouco — a de ontem à noite já 

era maior, com música em vez de 

apenas palavras marteladas por 

activistas ao megafone.

“É muito difícil ter noção do 

que será a reacção da sociedade. 

Até agora, especialmente depois 

do grande ‘não’ no referendo, 

que vai contra o memorando 

devastador, as pessoas estão 

extremamente desapontadas, 

zangadas e ansiosas”, nota 

Rapidis.

Se essa frustração sairá em 

forma de votos nas próximas 

eleições, antecipadas ou não, 

é muito provável. “Poderão 

aparecer novas formações 

políticas, como a Plataforma de 

Esquerda sair do Syriza, ou por 

outro lado outros partidos vindos 

do centro. A Aurora Dourada 

vai aumentar o seu poder de 

atracção, mas não tanto assim”, 

antecipa. “O que antevejo é uma 

continuação da instabilidade 

política na Grécia”, conclui: “E 

posso dizer é que os defensores de 

uma saída do euro vão certamente 

aumentar, um partido ou grupo 

de políticos que apoiem essa 

opção poderão receber apoio 

substancial.”
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CRISE DO EURO

D
e um lado, vários países des-

confi ados dos responsáveis 

políticos gregos e aparente-

mente sem medo de uma 

saída da Grécia do euro. Do 

outro, um Governo assusta-

do com a possibilidade de os bancos 

deixarem de ter dinheiro nas horas 

seguintes, precipitando o Grexit. O 

resultado: um acordo com mais aus-

teridade e cheio de garantias para 

cobrir o risco dos credores, que a 

Grécia aceitou, cedendo quase por 

completo. A sua aplicação na práti-

ca, contudo, promete ser difícil nos 

próximos meses.

Desde o início deste fi m-de-sema-

na, com a reunião do Eurogrupo no 

sábado, que a maior parte dos líde-

res políticos da zona euro centrava 

a suas intervenções na questão da 

“confi ança”. A confi ança em relação 

ao Governo tinha sido perdida e era 

preciso restabelecê-la, diziam.

A forma encontrada para fazer isso 

foi levar o Governo grego a compro-

meter-se a reforçar as medidas de 

austeridade e as reformas que tinha 

proposto na semana passada e exigir 

uma série de acções imediatas que 

tornassem mais difícil à Grécia vol-

tar atrás num eventual acordo que 

viesse a assinar. Assim, da reunião 

do Eurogrupo que acabou na ma-

nhã de domingo saiu uma proposta 

que forçava a Grécia a fazer passar 

no seu Parlamento seis peças de le-

gislação já esta semana e que previa 

que o país colocasse activos detido 

pelo Estado num valor de até 50 mil 

milhões de euros num fundo geri-

do em parceria pela Grécia e os seus 

credores.

Não estariam os credores a pedir 

de mais ao Governo grego, depois 

de este ter recebido um “não” do 

referendo que tinha realizado a an-

teriores propostas mais moderadas 

da troika? Não diriam estes ime-

diatamente não, colocando a zona 

euro na iminência de um desmem-

bramento? Entre os países da zona 

euro — e em particular da Alemanha 

— não parecia haver grandes receios 

em relação a isso, sendo desde logo 

apresentada a alternativa, em forma 

de convite: se a Grécia quiser sair do 

euro temporariamente, iniciamos 

já negociações que incluam a possi-

bilidade de uma reestruturação de 

dívida, afi rmava a proposta que Wol-

fgang Schäuble levou ao Eurogrupo e 

que este acabou por levar à cimeira 

de líderes.

Decididos a sair de Bruxelas com 

um acordo que voltasse a trazer di-

nheiro para os bancos e os cofres do 

Estado e provavelmente assustados 

com a abertura dos seus parceiros 

de negociação a um Grexit (publi-

camente apenas se ouviu François 

Simplificação 
do IVA, 
alterações 
nas pensões 
e cortes 
automáticos 
da despesa 
serão votados 
já amanhã

Sérgio Aníbal

Convidada a sair 
do euro, a Grécia cedeu 
em quase tudo

Zona euro, liderada pela Alemanha, exigiu um reforço 
das reformas e da austeridade. Atenas cedeu, mas a passagem 
do acordo à prática ainda será difícil

Passos diz 
que a solução 
para financiar 
a recapitalização da 
banca grega foi uma 
ideia portuguesa

Hollande colocar a hipótese de lado), 

Alexis Tsipras e o seu Governo cede-

ram em praticamente toda a linha.

Aceitaram, desde logo, assumir um 

compromisso de reforçar as medidas 

de austeridade e de reformas que ve-

nham a ser incluídas no programa 

a três anos. E prometeram que, já 

amanhã, irão fazer passar no Parla-

mento quatro diplomas relativos à 

simplifi cação do IVA, à melhoria  da 

sustentabilidade de longo prazo do 

sistema de pensões, à defesa da inde-

pendência do organismo responsável 

pelas estatísticas ofi ciais na Grécia e 

à introdução de mecanismos quase 

automáticos de cortes da despesa em 

caso de não cumprimento das metas 

orçamentais. Depois há mais duas 

medidas para serem aprovadas no 

Parlamento até 22 de Julho: a adop-

ção de um novo código do processo 

civil e da directiva para a resolução 

bancária.

Durante a cimeira que foi do início 

da tarde de domingo até à manhã 

de ontem, o Governo grego mostrou 

oposição em quatro temas princi-

pais. Não queria que o FMI (Fundo 

Monetário Internacional) fosse en-

volvido, pedia uma declaração mais 

forte em relação à reestruturação da 

dívida, esperava um sinal claro do 

BCE (Banco Central Europeu) de que 

a assistência de emergência aos ban-

cos seria aumentada e tentava que 

a ideia dos 50 mil milhões de euros 

fosse esquecida.

O sucesso foi muito reduzido nes-

tas negociações. O FMI irá mesmo 

ser envolvido e a Grécia comprome-

teu-se a pedir um novo empréstimo 

a partir de Março de 2016, quando o 

actual terminar e as dívidas por pa-

gar forem amortizadas.

Em relação à reestruturação de 

dívida, os países da zona euro não 

foram além daquilo que já era previs-

banca — uma ideia que Pedro Passos 

Coelho disse ter sido portuguesa — 

e um quarto para investimento, em 

vez da totalidade para a amortização 

de dívida.

Argumentos para Atenas
Ainda assim, o primeiro-ministro 

grego tentou nas suas primeiras de-

clarações, após a cimeira, dar des-

taque a dois pontos do acordo que 

não estavam presentes na proposta 

que foi levada a referendo: os par-

ceiros da Grécia na zona euro fi ze-

ram um compromisso para o alívio 

da dívida pública grega e aceitaram 

avançar para um fi nanciamento de 

curto prazo.

Serão também estes argumentos 

que irá tentar usar em Atenas para 

convencer as forças políticas gregas 

(principalmente as diversas tendên-

cias dentro do seu próprio partido) 

de que devem aprovar o acordo e 

fazer passar a legislação que lhes vai 

to: aceitam negociar um novo alar-

gamento dos prazos de pagamento 

e um aumento do prazo de carência. 

Mas tal apenas acontecerá depois de 

uma avaliação positiva da troika em 

relação à implementação do pro-

grama. Ou seja, cerca de três meses 

depois de começar.

Do BCE, não surgiram para já si-

nais públicos de aumento dos em-

préstimos de emergência à banca. 

Ontem, o banco central anunciou 

que mantinha o valor que dispen-

sa congelado nos 89 mil milhões de 

euros até pelo menos amanhã, pro-

vavelmente esperando as primeiras 

aprovações no Parlamento grego.

Por fi m, em relação ao fundo das 

privatizações, que foi o último tema 

a ser resolvido, a Grécia conseguiu 

que a sua sede não fosse no Luxem-

burgo como constava na proposta do 

Eurogrupo, mas na Grécia, para além 

de fi car previsto que, metade do di-

nheiro iria para a recapitalização da 
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ERIC VIDAL/REUTERS
ser colocada à frente já amanhã. A 

tarefa não será fácil, nem amanhã, 

nem nas semanas seguintes. E ainda 

falta muito para que o acordo agora 

assinado se concretize na prática, 

permitindo que o Estado grego co-

mece a receber dinheiro.

O desenho de um novo memoran-

do de entendimento (o terceiro para 

a Grécia) e a sua negociação apenas 

estarão concluídos dentro de cerca 

de quatro semanas, avisou Jeroen Di-

jsselbloem, no fi nal de mais uma reu-

nião do Eurogrupo realizada ontem. 

No mesmo encontro, os ministros 

das Finanças discutiram como será 

possível disponibilizar um emprés-

timo intercalar que permita à Gré-

cia fazer face aos seus compromissos 

mais imediatos, como a amortização 

dos títulos de dívida que estão nas 

mãos do BCE.

Dijsselbloem explicou que o fi nan-

ciamento intercalar está a ser estuda-

do pelos ministros das Finanças, mas 

para já foi decidido criar um grupo 

de trabalho para verifi car quais as 

hipóteses que existem, quais os ins-

trumentos que podem ser usados e 

quais os calendários possíveis. O pre-

sidente do Eurogrupo diz que haverá 

uma nova reunião por teleconferên-

cia amanhã de manhã para avaliar de 

novo a situação, alertando contudo 

que “não vai ser fácil”.

Entretanto são várias as dúvidas 

em relação à forma como um pro-

grama cujas medidas foram recusa-

das nas semanas anteriores, não só 

pelo Governo como pela população 

em referendo, vai ser efectivamen-

te passado à prática. Wolfgang Mun-

chau, colunista do Financial Times, 

foi um dos que colocaram a questão: 

“Esqueçam por momentos o debate 

económico dos últimos meses, sobre 

assuntos como o impacto da auste-

ridade ou das reformas económicas 

no crescimento e perguntem a vocês 

próprios a seguinte questão: acham 

mesmo que um programa de reforma 

económica, para o qual o Governo 

não tem qualquer mandato político, 

que foi explicitamente rejeitado num 

referendo e que foi imposto pelo sim-

ples uso da chantagem política, pode 

alguma vez funcionar?”

Jean-Claude Juncker, presidente da 

Comissão Europeia, uma das entida-

des que fi carão encarregadas de ne-

gociar agora o memorando, acredita 

que tal é possível e recusa qualquer 

ideia de um acordo demasiado agres-

sivo. “Não penso que o povo grego 

tenha sido humilhado e também não 

acho que os outros europeus tenham 

perdido a face. Este é um típico en-

tendimento europeu”, disse. 

Os passos ainda difíceis pela frente

Acordo deixa muito ainda por fazer até que 
o terceiro programa da troika fique aprovado
Depois de tantos dias de tensão 
e sentimento de urgência, o 
acordo obtido ontem de manhã 
na cimeira de líderes da zona 
euro foi naturalmente recebido 
com o sentimento de que 
uma saída da Grécia do euro 
foi evitada. No entanto, para 
que tudo seja efectivamente 
passado à prática ainda é 
preciso dar muitos passos, 
alguns com riscos potenciais 
muito elevados, especialmente 
devido às dinâmicas políticas 
internas da Grécia e de vários 
outros países.
Votação interna
O Governo grego 
comprometeu-se, até 
amanhã, a fazer aprovar nova 
legislação no Parlamento em 
quarto áreas: simplificação e 
alargamento da base do IVA, 
reforma do sistema de pensões, 
reforço da independência do 
organismo responsável pelas 
estatísticas oficiais na Grécia 
e introdução de mecanismos 
quase automáticos de cortes 
da despesa. O Parlamento 
terá ainda de aceitar o 
compromissos de reforço 
das medidas propostas pelo 
Governo grego na semana 
passada.
Parlamentos decidem
Se o Parlamento grego deixar 
passar a legislação e aceitar 
mais austeridade e reformas, 
é feita então uma proposta 
de início das negociações 
entre a troika e Grécia para um 
programa de financiamento 
a três anos num valor situado 
entre 82 mil e 86 mil milhões 
de euros. A bola passa depois 
para os parlamentos dos outros 
países. França, Finlândia, 
Alemanha, Áustria, Eslováquia, 
Estónia e Letónia têm de aprovar 
a negociação definitiva do novo 
empréstimo.
Mais legislação na Grécia
O Parlamento grego tem de, 
até 22 de Julho, deixar passar 
mais legislação, neste caso, a 
adopção de um novo código do 
procedimento civil e adopção 
da directiva para a resolução 
bancária.

Pagamento ao BCE
O empréstimo de curto prazo 
discutido entretanto pelo 
Eurogrupo terá de chegar 
a tempo para amortizar os 
títulos de dívida pública grega 
que estão nas mãos do Banco 
Central Europeu e que atingem 
a sua maturidade a 20 de Julho 
(cerca de 7000 milhões de 
euros) e meados de Agosto 
(cerca de 5000 milhões de 
euros).
Negociações com a troika
Tudo cumprido sem 
sobressaltos, poder-se-á dar 
então início às negociações 
com a troika para a definição 
de um novo memorando 
de entendimento entre os 
credores e Grécia. O FMI irá 
estar presente (apesar das 
reticências gregas) e deverá 
também renovar o seu programa 
de financiamento (o actual 
acaba em Março de 2016). A 
declaração final da cimeira 
avisa que nas negociações 
a Grécia terá de reforçar as 
medidas de austeridade e 
de reforma, avisando que “a 
Cimeira do Euro deixa claro 
que o início das negociações 
não permite antecipar qualquer 
possível acordo final em 
relação a um novo programa 
do Mecanismo de Estabilidade 
Europeu (MEE), que terá de ser 
baseado numa decisão sobre a 
totalidade do pacote (incluindo 
necessidades de financiamento, 
sustentabilidade da dívida 
e possível financiamento 
intercalar)”.
Reestruturação de dívida
Os parceiros da Grécia do 
euro abrem a porta a uma 
reestruturação da dívida 
pública, sob a forma de um 
alargamento dos prazos de 
pagamento e de um aumento 
do período de carência da 
dívida. No entanto, tal só 
ficará decidido depois de uma 
primeira avaliação positiva da 
troika à execução do programa 
grego, algo que apenas 
acontecerá três meses depois 
de o programa começar a ser 
implementado. S.A.

12
mil milhões de euros é quanto a 
Grécia tem de pagar ao Banco 
Central Europeu, agora e em 
Agosto, pelos títulos de dívida 

86
mil milhões de euros é o valor 
máximo do financiamento 
a conceder a Atenas, se o 
Parlamento aprovar o acordo

Dijsselbloem reeleito no Eurogrupo

O ministro holandês Jeroen 
Dijsselbloem conseguiu 
ontem o apoio dos 
parceiros para continuar à 

frente do Eurogrupo por mais 
dois anos e meio. Na corrida 
estava também o ministro da 
Economia espanhol, Luis de 
Guindos, que Portugal apoiou. 
A decisão foi tomada por 
unanimidade. Mas nem todos 
os votos foram parar ao ministro 
holandês. Houve uma votação 
e Dijsselbloem, recebendo 
mais votos do que De Guindos, 
acabou por ter o apoio formal 
de todos. Dijsselbloem, que foi a 
voz das posições do Eurogrupo 
desde Janeiro de 2013, partiu 
em vantagem. De Guindos 

chegou a garantir o apoio da 
Alemanha e forçou a votação no 
Eurogrupo, mas em vão. Com 
Dijsselbloem estiveram os países 
mais pequenos e os bálticos, 
adeptos da continuidade e 
defensores de que seria um erro 
mudar a liderança do Eurogrupo 
nesta altura, escreve o El Mundo. 
Portugal, no entanto, votou ao 
lado de Espanha, apoiando o 
ministro espanhol, da mesma 
família política do Governo 
português. “Temos também 
uma tradição já antiga de 
nos apoiarmos mutuamente, 
Portugal e Espanha, por força 
das nossas relações”, justificou a 
ministra Maria Luís Albuquerque, 
citada pela Lusa. P.C.
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R
ecentemente, um 

membro ilustre da 

bancada parlamentar 

da CDU alemã, citado 

pela Spiegel, dizia mais 

ou menos o seguinte 

(cito de memória): “Da última 

vez que estive em Atenas pude 

observar os autocarros luxuosos 

que servem a cidade, que até 

têm ar condicionado”. Aqui, o 

importante não é a diferença 

climática entre Berlim e Atenas 

(o ar condicionado), mas a total 

normalidade com que se referiu 

à marca dos ditos autocarros: 

Daimler Benz. Nos últimos cinco 

anos, os alemães interiorizaram 

a tal ponto o preconceito em 

relação aos países do Sul da 

Europa que nem se dão conta do 

que dizem. Podia ter acrescentado 

que a Alemanha benefi ciou muito 

com o crédito fácil nos países 

do Sul, que foi o país que mais 

proveito tirou do euro para as 

suas exportações ou ainda que 

pode pagar juros negativos pelo 

seu endividamento. Nada disto 

esteve presente na maratona 

negocial de 17 horas, o tempo que 

foi necessário para encontrar um 

acordo com Atenas que evitasse a 

bancarrota e a saída do euro.

Esta é a versão mais generosa 

do comportamento da Alemanha 

nesta negociação de vida ou de 

morte que envolveu durante o 

fi m-de-semana os ministros das 

Finanças e os líderes dos países da 

zona euro. O resultado imediato 

foi, porventura, o melhor 

possível, dadas as circunstâncias. 

Como disse o Presidente francês, 

fi cou afastada a ideia de um 

Grexit. É uma visão optimista 

que ajuda Hollande a fi car bem 

na fotografi a. A partir de agora, 

a ideia de fazer sair um país da 

união monetária deixou de ser 

tabu e ninguém sabe se isso não 

pode vir a acontecer no futuro. O 

Presidente francês teve de ceder 

muito para conseguir manter 

um entendimento público com 

a chanceler. Mas o que fi ca desta 

cimeira é uma ferida que não será 

fácil de curar na relação franco-

alemã. Merkel liderou todo o 

processo mas teve o cuidado de 

não excluir Hollande. “Os alemães 

não querem ser vistos a exercer 

o seu imenso poder sozinhos”, 

diz Rem Korteweg do Centre for 

European Reform de Londres. 

A versão menos generosa 

deste acordo é aquela que o Wall 

Street Journal resume num longo 

parágrafo, escrito um pouco 

antes do fi nal da cimeira por 

Marcus Walker. “O comunicado 

de domingo, divulgado pelo 

Eurogrupo (...) fi cará na história 

como uma das mais brutais 

démarches diplomáticas na vida 

da União Europeia, ela própria 

uma realização construída para 

manter a paz na Europa, que está 

hoje a ameaçar publicamente um 

dos seus membros com a ruína, a 

não ser que aceite a rendição”. A 

imprensa americana não entende 

completamente o que há de 

específi co na integração europeia, 

mas tem a vantagem de ver as 

coisas de longe e escrevê-las como 

elas são. E o que se passou neste 

fi m-de-semana em Bruxelas “não 

é nada que não vá deixar marcas 

profundas para o futuro”, resume 

António Vitorino. 

O que talvez tenha sido mais 

preocupante foi a facilidade com 

que muitos países – da Bélgica 

à Eslováquia, passando pela 

Holanda ou pelos Bálticos, pela 

Finlândia, incluindo Portugal – 

Análise
Teresa de Sousa

CRISE DO EURO

Na (des)união 
europeia nada 
se fez contra 
a vontade alemã

ERIC VIDAL/REUTERS

FRANCOIS LENOIR/REUTERS

Merkel liderou todo o processo 
mas teve o cuidado de não 
excluir Hollande

Só a França e a Itália mais a 
Comissão e o BCE se bateram 
até ao fim para excluir o Grexit

A imprensa europeia fala em 
“capitulação” de Tsipras e a 
palavra não parece exagerada 

tenham aceitado a possibilidade 

de um Grexit como normal. No 

fundo, apenas a França e a Itália 

mais os líderes da Comissão e do 

BCE se bateram até ao fi m para 

excluir qualquer possibilidade de 

Grexit, actual ou futura. A reunião 

dos ministros das Finanças, 

que começou no sábado à 

tarde, teve de ser interrompida 

pelo confronto violento entre 

Wolfgang Schaeuble e Mário 

Draghi, justamente em volta da 

questão da irreversibilidade da 

união monetária. Mesmo que não 

se possa dizer que prevaleceu 

em toda a linha a vontade alemã, 

mais uma vez a Alemanha 

mostrou que nada se faz contra 

ela hoje, na Europa. 

Capitulação
Quando a maratona negocial 

começou na sexta-feira, um 
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Uma zona euro variável

FINLÂNDIA

ALEMANHA

ESLOVÁQUIA

MALTA
CHIPRE

ESTÓNIA

LETÓNIA

HOLANDA

FRANÇA

ITÁLIA

BÉLGICA

LUX.

PORTUGAL

ESPANHA

IRLANDA

LITUÂNIA

ESLOVÉNIA

ÁUSTRIA

GRÉCIA

Dívida
2014, em % do PIB

Taxa de desemprego
Maio 2015, em %

Estónia

Luxemb.

Letónia

Lituânia

Eslováquia

Finlândia

Malta

Holanda

Alemanha

Eslovénia

Áustria

França

Espanha

Bélgica

Chipre

Irlanda

Portugal

Itália

Grécia
Coligação extrema-esquerda e direita

Centro-esquerda

Coligação centro-direita

Coligação centro-direita e trabalhistas

Conservadores

Liberais

Conservadores

Partido Socialista

Coligação centro-esquerda e conservadores

Coligação centro-esquerda

Coligação conservadores-sociais-democratas

Coligação liberais e trabalhistas

Trabalhistas

Coligação conservadores e extrema-direita

Sociais-democratas

Sociais-democratas

Coligação centro-direita e conservadores

Coligação centro-esquerda

Centro-direita

177,1

132,1

130,2

109,7

107,5

106,5

97,7

95

84,5

80,9

74,7

68,8

68

59,3

53,6

40,9

40

23,6

10,6

25,6

12,4

13,2

9,8

16

8,6

22,5

10,3

6

9,2

4,7

6,9

5,6

9,4

11,8

8,2

9,9

5,7

6,7

Forte intransigência em relação à Grécia. Grexit considerada
Severidade em relação à Grécia. Grexit aceitável
Favorável ao compromisso, bastante severo em relação à Grécia
Favorável ao compromisso, bastante compreensivo em relação à Grécia
Recusa de Grexit
Países da UE que não estão na zona euro 

Em caso de acordo, o parlamento...

Poderá realizar uma votação

Não deverá ser implicado
desde que o compromisso
financeiro não aumente

Não deverá ser implicado

Deverá pronunciar-se

AXEL SCHMIDT/REUTERS

A questão é 
sempre a mesma: 
a Alemanha ainda 
precisa da Europa 
para garantir os 
seus interesses? 
Ou, como alertam 
muitos analistas 
alemães, continua 
a viver o drama 
que a persegue 
ao longo da sua 
história: demasiado 
pequena para o 
mundo, demasiado 
grande para a Europa

acordo fácil e rápido parecia ao 

alcance da mão. Contrariando 

qualquer previsão, Alexis 

Tsipras, depois de vencer 

esmagadoramente um referendo 

que tirou do bolso sem aviso 

prévio, entregou em Bruxelas 

uma proposta praticamente 

igual àquela que colocou à 

consideração dos gregos e que 

lhes pediu para rejeitar. O que 

aconteceu no fi m-de-semana 

provou que não era assim. 

Por uma razão fundamental: 

Wolfgang Schaeuble tinha 

decidido colocar em cima da 

mesa a possibilidade de um 

Grexit. Que ele pensava assim, 

já se sabia. Merkel parecia 

distante desta posição. A 

irresponsabilidade de Atenas 

acabou por levá-la a mudar de 

atitude. Teve razão quando 

disse que a moeda mais 

importante era a confi ança, que 

o comportamento de Atenas 

tinha delapidado. Podia aceitar 

a permanência da Grécia no 

euro mas apenas com condições 

draconianas, como aquelas que, 

no fi m, Alexis Tsipras teve de 

subscrever e levar para casa. 

A imprensa europeia fala em 

“capitulação” e a palavra não 

parece exagerada. 

O governo do Syriza 

convenceu-se de que a Europa 

acabaria por ceder às suas 

exigências, porque temia, mais 

do que tudo, as consequências 

de um Grexit. Enganou-se 

rotundamente. A partir do 

momento em que, do lado 

alemão, essa possibilidade foi 

anunciada publicamente e, mais 

ainda, incluída no comunicado 

fi nal do Eurogrupo que precedeu 

a cimeira, o jogo mudou de 

regras. O primeiro-ministro grego 

chegou a Bruxelas com uma 

única ideia na cabeça: não sair 

dali sem assinar o acordo que lhe 

pusessem à frente. Não previu, 

talvez, que fosse tão duro. Não 

tinha outro remédio sob pena de 

não ter dinheiro nem nos cofres 

do Estado nem nos bancos. A 

meio da noite, o líder do Syriza 

teve um desabafo revelador. 

Reagindo ao Fundo de 50 mil 

milhões de activos do Estado para 

privatizar, comentou: “mas eu 

não tenho nada que se aproxime 

desse valor”. Vai ter uma vida 

difícil em Atenas. Ou, então - e 

esta seria a pior das hipóteses - 

ainda acha que o acordo não é 

para cumprir. Como escreveu 

Mark Gilberg na Bloomberg, “foi 

a Grécia que piscou primeiro”. 

O mesmo analista também 

conclui que, “apesar dos esforços 

diplomáticos de França na 

semana passada para ajudar a 

Grécia a conseguir um acordo, 

também se tornou evidente que 

há apenas uma voz que conta 

na Europa – e essa voz fala de 

Berlim.” Mais insustentável que 

a irresponsabilidade do governo 

grego é um domínio alemão que 

dispense a França. Desta vez, 

Hollande teve alguma coisa para 

apresentar em casa. Também ele 

precisa de mostrar aos franceses 

que pesa junto da chanceler 

para o bem da Europa, se quer 

conquistar um segundo mandato 

no Eliseu. 

Não é a economia, estúpido!
Há, naturalmente, outras leituras 

do que aconteceu em Bruxelas 

na madrugada desta segunda-

feira, mais favoráveis a Berlim e 

à sua ortodoxia fi nanceira. Uma 

das mais interessantes é a de 

Gideon Rachman na sua coluna 

do Financial Times. O título torna 

a leitura compulsiva: “A rendição 

condicional da Alemanha”. 

Porquê? Porque vai fi nanciar o 

terceiro pacote fi nanceiro para 

Atenas, quando os alemães são 

esmagadoramente contra isso 

e quando os dois primeiros 

[resgates] acabaram por não 

ter os resultados pretendidos”. 

No mesmo jornal, outro 

conhecedor das questões 

europeias e alemãs, Wolfgang 

Munchau, escreve exactamente 

o oposto, aliás de uma forma 

contundente: “Os brutais 

credores da Grécia destruíram 

o projecto do euro”. “O facto 

de ter sido evitado um Grexit 

por agora não é relevante”, 

continua. Para concluir que este 

ou outro qualquer “xit” voltará 

inevitavelmente, ao menor 

incidente. 

O problema é que a Europa 

não é só economia. A questão é 

sempre a mesma: a Alemanha 

ainda precisa da Europa para 

garantir os seus interesses? 

Pode dar-se ao luxo de ignorar 

as questões de segurança? Pode 

correr o risco de ser vista pelos 

seus pares europeus como 

excessivamente hegemónica? Ou, 

como alertam muitos analistas 

alemães, continua a viver o 

drama que a persegue ao longo 

da sua história: demasiado 

pequena para o mundo, 

demasiado grande para a Europa. 

São muitos “se” que continuam 

a pairar sobre a Europa. O 

último episódio deixou marcas 

profundas.
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CRISE DO EURO

A
ntónio Costa, que esteve 

presente na reunião dos 

líderes socialistas reali-

zada antes da cimeira de 

domingo, salientou ao 

PÚBLICO a importância 

do acordo alcançado com a Grécia, 

por ter permitido que se mantivesse 

o entendimento entre o Presidente 

Hollande e a chanceler Merkel. 

Passos Coelho reclamou os louros 

de ter contribuído para desbloquear 

o impasse com Atenas.

Tanto o PS como a maioria PSD/

CDS saúdam o acordo com o pri-

meiro-ministro grego, Alex Tsipras. 

Foi um acordo importante, porque, 

por um lado, “a chanceler [Angela 

Merkel] não quebrou o seu entendi-

mento com François Hollande para 

encontrar uma solução”, disse ao 

PÚBLICO o secretário-geral do PS, 

que foi convidado a participar na 

cimeira dos líderes socialistas euro-

peus, em Bruxelas. Neste encontro, 

que antecedeu a cimeira dos líde-

res da zona euro, estiveram Martim 

Schulz, presidente do Parlamento 

Europeu, e Sigmar Gabriel, vice-

chanceler alemão, além do pró-

prio Presidente francês, François 

Hollande, e o primeiro-ministro 

italiano, Matteo Renzi.

O líder do PS referiu que foi afas-

tado o “discurso dos falcões”, lide-

rado por Wolfgang Schäuble, minis-

tro das Finanças alemão. “Essa era 

a maior preocupação de Hollande, 

manter a chanceler com ele”, disse. 

António Costa demarca-se da estra-

tégia do Governo grego, que não se 

revelou “particularmente positiva, 

antes pelo contrário”.  

O líder do PS considera que é 

preciso aceitar que o Tratado Or-

çamental existe e que a dívida não 

é para ser reestruturada. “O que é 

preciso é contornar esses dois pon-

tos de bloqueio para defender uma 

estratégia que assente na necessi-

dade de promover a convergência 

económica, através da melhoria da 

competitividade”, defende Antó-

nio Costa, lembrando que isto não 

signifi ca “a mesma cartilha para 

todos”, mas sim um conjunto de 

programas e de reformas adaptado 

em cada país e “contratualizadas 

com Bruxelas”.

Se o PS salienta o contributo dos 

socialistas europeus para o acor-

do, o primeiro-ministro português 

reclama mesmo para si parte do 

acordo fi nal. “Devo dizer até que, 

curiosamente, a solução que aca-

bou por desbloquear o último pro-

blema que estava em aberto, que 

era justamente a solução quanto 

à utilização do fundo [de privati-

zações], partiu de uma ideia que 

eu próprio sugeri. Quer dizer que 

até tivemos, por acaso, uma inter-

venção que ajudou a desbloquear o 

problema”, revelou Passos Coelho, 

numa conferência de imprensa no 

fi nal da cimeira da zona euro.

Segundo Passos Coelho, foi Por-

tugal que sugeriu que, do valor de 

50 mil milhões de euros do fundo, 

“25 mil milhões pudessem ser uti-

lizados para, de certa maneira, po-

der privatizar os bancos que estão 

agora a ser recapitalizados” e que, 

“acima desse valor, se pudesse en-

tão fazer uma utilização quer para 

abater à dívida pública, quer para 

se poder fi nanciar o crescimento, 

em partes iguais”.

“Foi justamente uma ideia que eu 

sugeri e que verifi co que acabou por 

ser utilizada pelos negociadores com 

o primeiro-ministro grego”, disse.

Teresa de Sousa
e Sofia Rodrigues

Costa enaltece 
entendimento Hollande-
-Merkel face à Grécia

Líder do PS saúda acordo e diz ao PÚBLICO que foi afastado 
o “discurso dos falcões”. Passos Coelho reclama para si ideia 
que desbloqueou impasse nas negociações

O secretário-
-geral do PS afirma 
que “a maior 
preocupação 
de Hollande” foi 
manter a chanceler 
alemã ao lado da 
França. António 
Costa critica 
estratégia do 
Governo grego, 
observando que 
esta não se revelou 
“particularmente 
positiva”

Sem uma mensagem de triunfa-

lismo, os partidos da maioria PSD e 

CDS convergem na posição de que o 

acordo, como princípio, é positivo, 

independentemente do teor do tex-

to. O discurso da maioria acentua a 

necessidade de a Grécia cumprir as 

regras da moeda única para se man-

ter na União Europeia. E de não so-

brevalorizar a democracia atenien-

se em detrimento das outras. “Os 

gregos cometeram um erro. É que 

há outros 18 Estados que também 

têm de prestar contas aos seus par-

lamentos e aos seus eleitores”, sa-

lienta António Rodrigues, deputado 

social-democrata e coordenador na 

Comissão de Assuntos Europeus. O 

desfecho da crise, com este acordo, 

“mostrou a força do projecto euro-

peu” e a “vontade política em conti-

nuar o projecto europeu”, já que se 

conseguiram “respostas sufi cientes 

para um Estado-membro em pro-

fundíssimas difi culdades”.

O desfecho da crise signifi ca que 

são inviáveis políticas do centro-

esquerda? “Estas questões não 

podem ser vistas do ponto de vis-

ta ideológico”, responde Diogo 

Feio, vice-presidente do CDS-PP, 

lembrando que o Governo da Es-

lováquia, que pertence à família 

dos socialistas, teve uma posição 

“radical” contra a Grécia. Mas os 

que viram a vitória do Syriza co-

mo “ventos de mudança” — entre os 

quais o centrista inclui o PS — per-

cebem que “soluções desse géne-

ro não têm viabilidade”. Fica mais 

forte o discurso da austeridade. “Se 

Portugal não tivesse cumprido, não 

teria as perspectivas que tem hoje e 

difi cilmente seria confi ável para os 

investidores. Foi necessário fazer o 

que fi zemos para hoje haver espe-

rança. Essa é a grande lição”, ob-

serva o ex-líder da bancada do CDS. 

A palavra confi ança repete-se no 

discurso da actual maioria. Onde 

os partidos mais à esquerda vêem 

uma posição de alinhamento com 

a Alemanha, os partidos da maio-

ria reclamam uma posição solidária 

com a Grécia. “Portugal empenhou-

se na solução da Grécia e até na so-

lução fi nal”, refere António Rodri-

gues, sustentando que “não se pode 

acusar a Europa de falta de solida-

riedade”. “A Europa fez o possível 

e o impossível para tentar chegar 

a um acordo”, defende o deputado 

social-democrata. Já Diogo Feio não 

deixa de fazer um reparo à lentidão 

de todo o processo negocial, defen-

dendo que “os procedimentos têm 

de ser mais rápidos”. E adverte pa-

ra o crescimento dos extremismos 

na Europa, que irão desenvolver-se 

com “processos demorados e extre-

mados como este”.

Noutro tom, a coordenadora do 

Bloco de Esquerda, Catarina Mar-

tins, também pede uma “refl exão 

muito séria sobre o projecto euro-

peu”. É que esta Europa é de “puni-
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Líderes dos 
partidos nacionais 
do Partido 
Socialista Europeu 
reuniram-se 
anteontem, antes 
da reunião do 
Eurogrupo

A
pesar de nem tudo estar 

decidido, o acordo da 

madrugada de ontem do 

Eurogrupo — que ainda tem 

de ser submetido aos votos 

do Parlamento de Atenas 

amanhã —, tem leituras políticas 

em pré-campanha eleitoral. Ainda 

que nem tudo esteja claro — Angela 

Merkel, Passos Coelho e Matteo Renzi 

falam de decisão por unanimidade —, 

politólogos e especialistas contacta-

dos pelo PÚBLICO arriscam uma sín-

tese. Quem se colou ao Syriza perde, 

a maioria que fez do cumprimento 

do memorando uma inevitabilidade 

ganha, e, na desforra dos aconteci-

mentos, o PS ainda pode benefi ciar 

do voto útil. Com consequências para 

as presidenciais.

“O PS tem um problema maior co-

mo todos os partidos com clientelas 

que gostam de gastar, somos sobera-

nos no nosso rectângulo, mas, afi nal, 

a soberania termina em Badajoz.” É 

desta forma irónica que António No-

gueira Leite, catedrático de Econo-

mia da Universidade Nova de Lisboa, 

situa o problema, sem dramatismos. 

“Não estou a ver nenhum líder por-

tuguês a fazer o que Alexis Tsipras 

[primeiro-ministro de Atenas] não 

conseguiu fazer”, destaca.

“Se este for o acordo da Grécia 

com Bruxelas até às legislativas por-

tuguesas, o que não é certo, é uma 

derrota dos que não se demarca-

ram do Syriza em Portugal, PCP, BE 

e Tempo de Avançar, pois trata-se 

de uma capitulação de Tsipras para 

fi car no euro”, afi rma Marina Costa 

Lobo, investigadora do Instituto de 

Ciências Sociais. A especialista não 

esquece os imponderáveis de uma 

agenda que passa pelo Parlamento 

grego e desagua em nova negociação 

para um terceiro resgate avaliado em 

86 mil milhões de euros.

“A trajectória do Syriza foi um 

desastre, em cinco meses levou à 

humilhação da Grécia e, agora, fo-

ram encostados à parede”, opina 

José Manuel Leite Viegas, director 

do mestrado de Ciência Política no 

ISCTE-IUL. “Ou aceitam as condições 

e é mau, ou não aceitam e é péssimo. 

É evidente que a situação é dura e o 

bom senso fi cou de lado”, observa. 

Conclusão: “Quem se colou dema-

siado ao Syriza não fi cou bem na fo-

tografi a”, afi rma.

“Faz parte do acordo haver uma 

grande nebulosa, a Grécia já tem pa-

tins mas continuará na zona euro até 

Novembro/Dezembro”, prognostica 

Carlos Gaspar. Um horizonte coinci-

dente com as legislativas do Outono 

e o arranque das presidenciais em 

Portugal. “Depois, logo se vê”, refe-

re o investigador do IPRI (Instituto 

Português de Relações Internacio-

nais). Como o mesmo especialista 

já indicara ao PÚBLICO, é a primei-

ra vez desde 1975 que a política in-

terna portuguesa é condicionada 

por um acontecimento externo.

“A cedência grega reforça a ideia 

de que não há alternativa, apesar de 

o Governo de Atenas ter o respaldo 

de um referendo”, assinala Carlos 

Jalali, professor de Ciência Política 

da Universidade de Aveiro. Por isso, 

todos os especialistas admitem que 

o actual Governo e a maioria PSD/

CDS que o apoia estão confortáveis. 

“A coligação vai insistir que as medi-

das tomadas em Portugal não tinham 

alternativa”, destaca Jalali.

“A coligação vai dizer que nunca 

foi a favor da expulsão”, antevê Car-

los Gaspar. “Para o Governo, é um 

trunfo que vai ser utilizado nas entre-

DR

Nuno Ribeiro
linhas, talvez não demasiado, porque 

fi ca mal fazer pouco dos outros, mas 

vão tentar colar o PS ao que defi nem 

como caminho de aventura, apesar 

de o programa dos socialistas não ser 

o do Syriza”, pondera Leite Viegas. 

“Acho que a decisão de Bruxelas foi 

um doce para a campanha da maio-

ria”, reconhece Nogueira Leite. “Há 

que reconhecer que Passos Coelho 

e a coligação saem fortalecidos, 

porque sempre disseram que não 

era possível fazer frente à Europa”, 

admite Marina Costa Lobo.

A posição do principal adversário 

da maioria, o PS, não é encarada de 

forma tão unânime. Há nuances. “O 

PS vai ter de avançar com uma ex-

plicação defensiva, enquanto a co-

ligação vai usar o caso grego como 

arma ofensiva”, sustenta José Manuel 

Leite Viegas. “Admito que os socialis-

tas se foquem no consenso [referido 

como base da decisão da madrugada 

de ontem] e partam para a defesa de 

um novo quadro europeu”, estima 

Carlos Jalali. “O PS terá de ter um 

discurso mais homogéneo, pois as 

suas propostas são mais afectadas”, 

pontualiza Nogueira Leite.

“Dada a conjuntura, este resultado 

é o menos mau para os socialistas, o 

complicado seria o fi m da Grécia no 

euro, a expulsão”, contrapõe Carlos 

Gaspar. “O PS salva-se por agora, é 

uma espécie de quadratura do cír-

culo até a realidade demonstrar que 

não há uma quadratura num círculo, 

é uma questão de três meses”, subli-

nha o investigador do IPRI. “De algum 

modo, é favorecido o voto útil no PS, 

porque os pequenos partidos que es-

tiveram ao lado do Syriza fi caram es-

vaziados”, afi rma Marina Costa Lobo.

A investigadora do Instituto de Ci-

ências Sociais vê para além das legis-

lativas. “O PS devia repensar não ter 

candidato próprio às presidenciais, 

António Sampaio da Nóvoa é candi-

dato de uma coligação de esquerda 

crítica à Europa, enquanto o partido 

de António Costa tem oportunidade 

de apelar ao voto útil europeísta”, 

sintetiza Marina Costa Lobo. “O epi-

sódio do fi m-de-semana valoriza os 

moderados, os centristas, em detri-

mento das alas mais à esquerda do 

PS. A derrota do Syriza deve levar o 

PS a repensar a estratégia presiden-

cial”, conclui. 

Partidos que 
estiveram ao lado 
do Syriza ficaram 
esvaziados, conclui 
politóloga

ção” de quem “ousa não querer se-

guir a bitola da Alemanha”. O desfe-

cho do acordo — que o BE considera 

ser uma “imposição” — acaba por 

ser um “golpe de Estado” e varre a 

democracia para dar lugar a “impo-

sições do estilo colonialista”.

Escusando-se a dizer se o primei-

ro-ministro grego devia ter recusa-

do ou não o texto fi nal, a bloquista 

criticou a posição do executivo por-

tuguês, “por ser o único de um país 

do Sul da Europa que não se opôs 

a uma eventual saída do euro da 

Grécia, quando todos perceberam 

que essa chantagem não deveria ser 

posta em cima da mesa”.

As palavras “imposição” e “chan-

tagem” também estão refl ectidas na 

mensagem do PCP, quando questio-

nado sobre se este entendimento 

signifi ca uma Europa mais coesa. 

“Quando se espezinham direitos 

sociais, laborais, democráticos e 

de soberania, não se pode falar 

de coesão, mas, pelo contrário, 

de divisão e de injustiça”, lê-se 

numa resposta do partido a per-

guntas enviadas pelo PÚBLICO.

Relativamente às implicações que 

o acordo terá para Portugal, os co-

munistas assumem que é preciso 

“fortalecer a luta contra as medidas 

que visam intensifi car a exploração 

e o empobrecimento” e as que “ata-

cam cada vez mais a democracia e 

a soberania”. Com este cenário, o 

PCP conclui ter “toda a razão” ao 

defender o estudo e a preparação 

do país para a saída da zona euro.

A punição dos que não alinham 

com a Alemanha é também a tó-

nica da reacção da candidatura 

Livre/Tempo de Avançar. Em co-

municado, o movimento sustenta 

que “o Governo alemão e a lideran-

ça da zona euro quiseram enviar 

uma mensagem a todos os povos 

da Europa: toda a dissidência será 

castigada”.

Manifestando solidariedade em 

relação às escolhas do povo grego, 

o Livre/Tempo de Avançar alerta 

para o “risco de desintegração eu-

ropeia que a brutalidade exercida 

pode gerar”. Com P.S.C.

A solução que acabou por 
desbloquear o último problema 
em aberto partiu de uma ideia 
que eu próprio sugeri
Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro
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Quem se colou ao Syriza perde, a maioria 
ganha e PS pode beneficiar do voto útil
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