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o Congresso do Partido So-
cialista Europeu, realizado 
no Porto no fim-de-semana 
passado, a candidata do PS 

francês às eleições presidenciais do ano 
que vem, Ségolène Royal, disparou con-
tra o Banco Central Europeu (BCE) por 
causa da sua política de subir os juros 
para travar a inflação. Trata-se, como 
se sabe, de um desporto em que alinham 
muitos outros atiradores nos círculos da 
esquerda francesa, e não só.

Porém, esse exercício faz pouco sentido, 
por duas razões. Primeiro, o BCE limita-se 
a exercer o inequívoco mandato que lhe 
foi confiado no Tratado de Maastricht por 
todos os Estados-membros. Como diz o art. 
105.º do Tratado da Comunidade Europeia, o 
“objectivo primordial” do Sistema Europeu 
de Bancos Centrais, a que o BCE preside, 
é a estabilidade dos preços. Segundo, as 
dificuldades da UE não passam princi-
palmente pela política monetária do BCE, 
mas sim pela falta de política económica 
das instituições comunitárias, a começar 
pelo Conselho, onde estão representados 
todos os governos nacionais. Ora, se é certo 
que o Tratado também incumbe o BCE de 
“apoiar as políticas económicas gerais na 
Comunidade”, a verdade é que essa tarefa 
não pode, por um lado, contrariar o referido 
objectivo primordial da controlo da inflação 
e, por outro lado, pressupõe a defi-
nição das tais políticas económicas 
a nível da Comunidade.

Porém, é justamente aí, na de-
finição e execução das políticas 
económicas que a UE continua a 
claudicar, quer nas de âmbito ge-
ral, como a “estratégia de Lisboa” 
(que já leva seis anos de arrastada 
realização) quer nas políticas sec-
toriais prioritárias, como sucede 
com as redes transeuropeias de 
transportes e com a energia.

Por exemplo, no caso dos inves-
timentos em investigação e desen-
volvimento (I&D), os últimos dados 
da OCDE relativos aos países da UE 
são decepcionantes, quando compa-
rados com os nossos competidores, 
não somente os Estados Unidos e o 
Japão mas também agora a China e 
outros países. Como dizia o jornal El 
País, comentando esses números, a 
Europa está a perder a “batalha do 
conhecimento”, que está no cerne 
da Estratégia de Lisboa. Mesmo se, 
comparativamente, o principal dé-
fice de financiamento da I&D não se 
deva ao sector público, mas sim ao 
sector privado, há aqui claramente 
falta de enquadramento, de dinami-
zação e de incentivo da parte da UE 
e dos Estados.

No caso da energia, continua a faltar uma 
perspectiva clara sobre como diminuir a de-
pendência energética europeia e persistem 
obstáculos físicos à criação do mercado in-
terno, devidas sobretudo à insuficiência das 
ligações eléctricas transfronteiriças, como 
sucede entre a Península Ibérica e a França. 
Por outro lado, os projectos da comissária 
da concorrência, Nelly Kroes, defensora 
de um regulador europeu da energia e da 
desagregação da actividade de produção 
em relação à actividade de distribuição de 
energia, dificilmente irão em frente, dado 
que a eles se opõem vários países, entre os 
quais a Alemanha e a França. 

A questão fiscal continua a envenenar 
todos os propósitos de aprofundar a coe-
são económica europeia. Os novos países 
do Leste adoptaram políticas agressivas de 
redução da carga fiscal sobre as empresas 
e, apoiadas pela Grã-Bretanha, opõem-se 
a qualquer tentativa de harmonização 
fiscal. A competição fiscal, alavancada em 
níveis de despesas sociais abaixo da média, 
alimenta um permanente factor de tensão 
e de insegurança na definição das opções 
fundamentais de política económica e de 

instabilidade no mercado laboral (mercê 
das deslocalizações para os países com mais 
baixos salários e menor fiscalidade).

De resto, a UE ainda não recuperou das 
clivagens resultantes das divergências a 
propósito da Guerra do Iraque e do falhan-
ço dos referendos sobre a Constituição eu-
ropeia na França e na Holanda, aos quais 
se acrescentaram posteriormente novos 
focos de tensão, entre os quais se contam 
a “digestão” do alargamento ao Leste, as 
dificuldades em aprovar o quadro orça-
mental para os próximos anos, as diver-
gências sobre a imigração e, finalmente 
– mas longe de ser menos importante –, o 
dossier da Turquia.

A isto somam-se as crescentes dificul-
dades de governação da UE no quadro das 
instituições vigentes, com o alargamento a 
25 membros (em breve 27, com entrada da 
Roménia e da Bulgária). A facilidade com 
que alguns dos novos países, como a Poló-

nia, utilizam ou ameaçam com o veto nas 
deliberações que carecem de unanimidade 
põe à prova essa regra de decisão com um 
número tão elevado de Estados-membros 
(como se tinha antecipado).

Entre as maneiras de tentar sair dos 
impasses e das dificuldades presentes, 
uma consiste em recuperar o projecto 
de “refundação” da UE consubstanciado 
na Constituição europeia. Num discurso 
perante o referido Congresso do Partido 
Socialista Europeu, o primeiro-ministro 
italiano (e antigo presidente da Comissão 
Europeia), Romano Prodi, defendeu que, 
passado já o “luto” relativo aos referendos 
que rejeitaram o tratado constitucional, o 
ano que vem deveria ser o ano do “relan-
çamento” da Constituição europeia e, por 
arrastamento, de dinamização da UE.

Porém, tendo em conta os sinais po-
líticos mais próximos – o resultado das 
recentes eleições holandesas, a anuncia-
da retirada de Blair e a indefinição das 
eleições presidenciais francesas, entre ou-
tros –, não se vêem razões para excessivo 
optimismo. Como cuidou de esclarecer, 
na mesma ocasião, o antigo presidente 

da Comissão Europeia Jacques Delors, o 
impasse em que se encontra a UE não pode 
ser superado sem restaurar um clima de 
confiança entre os diversos Estados-mem-
bros, bem como uma comum determina-
ção entre eles no sentido de fazer avançar 
a integração europeia.

De pouco vale, por isso, ressuscitar 
a Constituição europeia, mesmo com 
algumas alterações, se se mantiverem as 
condições que ditaram a sua rejeição nos 
dois citados referendos. É certo que o clima 
económico melhorou consideravelmente e 
que a famigerada Directiva Bolkestein só foi 
aprovada a troco de muitas emendas. Mas, 
a par das questões relativas à imigração e 
à Turquia, a recuperação da Constituição 
europeia só poder ter êxito se se restabele-
cer a confiança dos cidadãos nos fins e nas 
instituições da UE e na sua capacidade 
para deliver the goods. De outro modo, os 
cidadãos europeus voltarão a “vingar-se” 
nos referendos da Constituição. Esta tem de 
estar “absorvida” antes de ser votada.

Não se pode correr o risco de um segun-
do falhanço da Constituição. Se o BCE não 
pode ser o bode expiatório do défice de 
política económica da UE, a Constituição 
não pode voltar a ser o cordeiro sacrificial 
da falta de rumo e da apatia ou do descon-
tentamento popular contra as instituições 
e políticas da UE.

Blogposts (www.causa.nossa.
blogspot.com)

1. As últimas notícias provindas do 
futebol dão-nos a imagem de um mundo 
mafioso frequentado por vigaristas e 
malfeitores, à margem da lei. As coisas 
não podem continuar assim, até para sal-
vaguarda da parte sã dessa actividade. 
Impõe-se uma “limpeza” a sério!

2. Tendo a Entidade Reguladora da Co-
municação Social investigado e concluído 
pela improcedência das acusações relati-
vas a alegadas ingerências governamen-
tais na cobertura dos incêndios do Verão 
passado pela RTP (o que fez de forma con-
vincente), ela deveria ter ficado por aí, 
abstendo-se, nomeadamente, das contro-
versas (para dizer o menos) considerações 
e conclusões relativamente às alegadas 
violações da deontologia jornalística por 
Cintra Torres e à suposta responsabilida-
de editorial do director do PÚBLICO pela 
sua publicação. Contenção e prudência 
são qualidades que nunca fazem mal a um 
regulador. ■ Professor Universitário
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uando a gente fala do João Bénard 
da Costa, é sobretudo para evocar 
o seu magnífico trabalho à frente 
da Cinemateca e sobretudo o seu 
imenso saber sobre o cinema. Ele 

foi aquilo que Serge Daney definia como um 
verdadeiro cinéfilo: alguém que vê a vida 
através dos filmes que viu. Donde, está entre 
cá e lá. Por um lado, no mundo do cinema, on-
de de certo modo vive; mas também no mundo 
da vida, onde continua a viver. Eu aplicaria 
exactamente este conceito a João Bénard da 
Costa. Isto não significa que eu esteja sempre 
de acordo com ele: com os seus gostos, as suas 
opções. Mas a admiração concreta ultrapassa 
tudo isso e instalou-se definitivamente.

Agora há um outro aspecto que eu gosta-
ria de sublinhar em João Bénard da Costa. 
Ele é um magnífico escritor. As suas cróni-
cas no PÚBLICO são momentos de pausa 
na actualidade e mergulhos na beleza de 
uma escrita. Aqui também tenho às vezes 
dificuldades em acompanhá-lo, porque o 
João tornou-se de novo um católico extre-
mamente fervoroso (é essa a sua formação) e 
eu por vezes nem entendo ou não sou capaz 
de seguir o que ele propõe. 

Noutro dia, a 2: apresentou um belo docu-
mentário sobre João Bénard da Costa. Nele 
havia uma entrevista em que o próprio João 
nos contava coisas que o haviam emocionado: 
explicar o Convento Velho a Catherine De-
neuve. E falava de si, é claro, da sua relação 
com aquele lugar onde estava nesse momento, 
por causa das filmagens. Conforme diz no PÚ-
BLICO, não costuma ir à Arrábida de Inverno. 
Havia ainda depoimentos de pessoas amigas, 
desde a Maria João Seixas ao Fernando Lo-
pes ou ao João Mário Grilo. E os filhos eram 
também ouvidos. O conjunto constituía um 
belo documentário (embora uma senhora de 
vermelho me parecesse a mais no filme).

Entretanto, saiu o livro de Paulo Pereira 
sobre o Convento da Arrábida e a Fundação 
Oriente convidou o João a apresentá-lo. O 
João conta como o Paulo Pereira, tomando 
à letra que o convento estava “assombrado” 
e havia monges que voavam e portas que se 
abriam e fechavam sozinhas, resolveu dormir 
no carro com uns amigos e no dia seguinte 
estava cheio de dores nas costas.

Para o João Bénard, isto já não faz sen-
tido. Ele escreve: “Criei uma espécie de su-
perstição às avessas. Naquele lugar, nada de 
mal me pode acontecer. A Serra está a meu 
favor, sentimento que partilho com alguns 
familiares, todos seguros da amizade dos 
rochedos e das matas, das ermidas e dos 
túmulos jacentes.”

O que eu gosto nestas crónicas é o seu 
carácter deambulatório que nos leva a di-
versos lugares, diversos tempos e sobretudo 
à descoberta encantada de outras pessoas. E 
assim temos Sebastião da Gama. E os filhos, 
numa aventura ocorrida quando o João ti-
nha 31 anos. E o juízo implacável de Nuno 
de Bragança: “À tarde, o João, com estarre-
cedora inconsciência, enfiou-se numa gruta 
e arriscou os nervos de três crianças para o 
resto da vida.” Comentário do João: “Duro, 
mas certeiro.” Professor universitário
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