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"O protecionismo face
à China funcionou mal
para os Estados Unidos"

Como explica a diferença
entre a perceção negativa
sobre Trump verificada em
Portugal, e ao nível interna-
cional, e a popularidade do
Presidente nos EUA?

Não é um dado surpreenden-
te por duas razões. A consciên-
cia do Estado de direito que
ainda há entre nós é fortemen-
te atingida pelas atitudes de

Trump, seja em relação ao Con-

gresso como ao poder judicial.
E as pessoas estão preocupa-
das com o avanço da extrema-
-direita e sentem que há um
forte apoio norte-americano a
esse campo político.

A má imagem que Trump
projeta em países terceiros
é-lhe favorável ao nível do-
méstico?
Os EUA são um país muito

complexo, com camadas mui-
to diversas e grande diversida-
de ideológica. Há uma parcela
norte-americana que se reco-
nhece na ideia do "America
First" e do isolacionismo. Ou-
tra parcela, pelo contrário, gos-
taria seguramente de ter me-
lhores relações com os países

que são tradicionais aliados
americanos e com o mundo.

O agravar da tensão na rela-

ção EUA-lrão pode penalizar
ainda mais a imagem exter-
na de Trump e, em paralelo,
reforçar a sua popularidade
ao nível interno?
É uma situação muito estra-

nha. Trump teve alguma sorte

naquela trapalhada que os ira-
nianos montaram, particular-
mente tendo destruído um
avião com muitos iranianos a
bordo, o que causa dificulda-
des ao regime. Mas foi uma de-

monstração de força que segu-
ramente agradou muito aos
falcões norte-americanos que
se reconhecem neste estilo.

O acordo parcial com a Chi-

na pode ajudar a melhorar a
imagem do Presidente ame-
ricano no exterior?
É uma questão importante

porque desde a história da elei-

ção de Bill Clinton ficou a ideia
"é a economia, estúpido", de

que o resultado das eleições se
vai decidir em função da situa-

ção económica. E a situação
económica é muito boa e o pro-

tecionismo face à China acabou

por funcionar mal para os EUA.

Portanto, de certa forma pode-
rá ajudar Trump.

A reeleição ou uma eventual
derrota pode ter respetiva-
mente impacto positivo ou

negativo na tendência inter-
nacional de afirmação de

forças nacional-populistas?
A eleição dele esteve em lar-

ga medida na origem do êxito
dessas forças, tal como o Brexit.

Há grande desrespeito pelas eli-
tes intelectuais, políticas e pelas

instituições em geral. Se Trump
ganhar, isso será lido como não

sendo importante respeitar o

poder judicial e o poder políti-
co. Pelo contrário, uma derrota
pode ser o início de algum retor-
no a uma política mais normal.
Uma reeleição será também um

golpe muito forte no multilate-
ralismo com Trump a insistir no

protecionismo e nestas alianças
estranhas, e pouco simpáticas,

que vai fazendo com Putin ou
Bolsonaro e que fazem a triste-
za dos nossos dias. ¦


