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Portugueses não gostam de Trump
e acham que perderá as eleições
À imagem da tendência verificada a nível internacional, os portugueses têm má
impressão da atuação de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos.
Desconfiança em relação a Trump não invalida imagem internacional positiva dos EUA.

Donald Trump não recolhe muitas opiniões positivas da parte dos portugueses.
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A grande maioria dos

portugueses faz uma
avaliação negativa dos

três anos da atual pre-
sidência norte-americana e garan-
te que ficará com melhor imagem
dos Estados Unidos se Donald
Trump falhar a reeleição.

Estas conclusões constam do
estudo de opinião realizado pela
Eurosondagem para o Instituto de
Direito Económico Financeiro e
Fiscal (IDEFF), a que o Negócios
teve acesso, e que servirá de apoio
à discussão que terá lugar na con-
ferência "O Ultimo Ano de

Trump?", organizadapelo IDEFF
e respetivo presidente, Eduardo
Paz Ferreira, que decorre na pró-
xima segunda-feira na Reitoria da
Universidade Clássica, em Lisboa.
Este evento assinala precisamen-
te o dia em que se cumprem os três

primeiros anos do mandato pre-
sidencial de Trump.

A maior parte dos inquiridos
avalia negativamente o desempe-
nho de Trump na Casa Branca,
sendo poucos os que dão nota po-
sitiva: 43% consideram a presi-
dência "má" e 25,3% "péssima" e

26,7% fazem uma avaliação posi-
tiva ( 17,1% dizem ser "razoável",
7,1% "boa" e 2,5% "muito boa").

Quase dois terços (63,1%) dos

entrevistados admitem que ficarão

com uma "melhor" perceção dos

EUAse Trump perderaspresiden-
ciais de 3 de novembro próximo,
sendo que 39,7% acreditam mes-
mo que o atual inquilino da Casa
Branca vai perder a disputa eleito-
ral para um candidato democrata.

Apossibilidade de reeleição é a que
mais divide os portugueses, já que
29,8% apostam na reeleição de

Trump e 30,5% admitem ter "dú-
vidas" ou preferem não responder.

O agregado das principais son-

dagens feitas nos EUA entre 4 de
dezembro e 11 de janeiro apontam
para a derrota, por curta margem,
de Trump contra quatro dos cin-
co principais pretendentes à no-

meação democrata (Joe Biden,
Bernie Sanders, Elizabeth War-
ren e Michael Bloomberg).

Certo é que o desfecho das

presidenciais americanas é visto
como determinante, com quase
90% dos inquiridos pela Euro-
sondagem a reconhecerem que o
resultado dessa eleição será "mui-
to importante" ou "importante".
Perto de dois terços (66%) consi-
deram que uma eventual derrota
de Trump terá "consequências ne-

gativas" para as forças de extrema-

-direita, havendo ainda 58,5%
para quem tal desfecho será rele-
vante ou muito relevante tanto

para Portugal como para o con-
junto da União Europeia.
0 mundo não gosta de Trump
Um estudo do think tank Pew Re

search Center feito em 32 países
de todos os continentes, divulga-
do domingo, mostra que uma mé-
dia de 64% dos inquiridos diz não
ter confiança no Presidente nor-
te-americano em matéria de as-
suntos externos e que somente
29% confiam em Trump, que as-
sim compara mal com a confian-

ça registada por Angela Merkel
(46%),EmmanuelMacron(41%)
oumesmoVladimirPutin(33%).

Seja como for, uma média de

54% mantêm opinião favorável so-
bre o papel dos EUA no mundo. ¦



Trump faz pausa na
disputa comercial

Os Estados Unidos e a China forma-
lizaram esta quarta-feira o acordo

sobre a primeira fase (Fase Um) da-

quilo que, no futuro, se pretende po-
der ser um abrangente acordo co-

mercial capaz de equilibrar as tro-
cas comerciais entre as duas maio-

res economias mundiais. Este acor-
do comercial parcial não acaba com

a disputa comercial iniciada no ve-

rão de 2018 com a aplicação, pelos

EUA, de tarifas aduaneiras agrava-
das aos bens oriundos da China. No

entanto, permite interromper a es-

piral protecionista desencadeada

por Donald Trump, desde logo por-

que não entram em vigor, pelo me-

nos para já, as novas taxas reforça-
das prometidas pelo Presidente
americano e cuja aplicação foi sus-

pensa em dezembro.


