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Zoo m  // Entrevista 

Bernardo Pires de Lima é investigador do Instituto Português de Relações 

Internacionais e especialista na relação transatlântica. Não vê com bons olhos 
o aumento da tensão entre Washington e os seus aliados e responsabiliza 

sobretudo Trump pela "falta de confiança mútua" 
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ernardo Pires dr Lima. 
As relações transatlânticas 
estão "no ponto de maior 
tensão" desde 2003 

4"-ep x. As experiências que 
agora foram dadas 

à estampa são o 
resultado de 
viagens a 28 

capitais europeias 
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MIGUEL SILVA (Fotografia) 
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O ano de 2017 parecia ser o tudo ou nada 
para o projeto europeu e o politólogo 
Bernardo Pires de Lima decidiu ir ao ter-
reno vera realidade com os seus pró-
prios olhos. Agora, essa experiência foi 
dada à estampa no livro "O Lado B da 
Europa - Viagem por 28 capitais", publi-
cado pela Tinta da China. O i conversou 
com o politólogo sobre a sua experiên-
cia, o futuro do projeto europeu e de que 
forma a nova administração Trump, a 
Rússia e a China poderão influenciá-lo 
neste novo momento geopolítico. Pires 
de Lima considera que "existe um cená-
rio de continuidade" que poderá resul-
tar numa União Europeia a várias velo-
cidades, mas alerta que o cenário de 
desintegração não pode ser afastado. 

O seu livro chama-se "O Lado B da 
Europa". Que lado B é esse? 
O lado B significa um contraste com uma 
espécie de história que nos é contada 
diariamente sobre o projeto europeu. 
O lado A é excessivamente simplista em 
relação à história da Europa das últimas 
seis, sete décadas. É evidente que tem 
um cunho enorme de verdade - estabi-
lidade, paz, prosperidade -, mas o momen-
to europeu não se esgota nos méritos das 
seis décadas de integração. Tem lados 
perversos, perigosos, mas também com 
mérito, e são todos os lados que, multi-
plicados por 28, fazem o momento euro-
peu. É um lado B que se multiplica por 
estas variáveis e é esta complexidade que 
explica percebermos pouco do que nos 
rodeia na Europa, conhecermo-nos mal 
entre europeus e termos respostas que, 
muitas vezes, não estão à altura dos dile-
mas que atravessamos. 
O que o levou a avançar com esta 
experiência? 
É uma predisposição que tenho de não 
me acomodar com as coisas que vou fazen-
do e de querer ir sempre um pouco mais 
além. Quando olhei para o ano de 2017, 
era facilmente identificável um conjun-
to de eventos que iriam marcar o ano e 
a história da Europa como talvez nos últi-
mos 25 anos não aconteceu. Podia ser o 
tudo ou nada do projeto europeu. De qual-
quer maneira, o ano não se esgota em 
quatro ou cinco eleições. Foi olhar para 
o ano e perceber que era preciso acom-
panhar de perto, não no conforto de Lis-
boa nem das televisões, mas indo ao ter- 

reno. O livro tem uma dimensão de inter-
pretação minha sobre os assuntos que 
me foram dados a conhecer e que esta-
vam a marcar os debates nacionais. 
Qual foi a grande conclusão que 
retirou da experiência? 
Não nos conhecemos entre europeus e 
simplificamos o olhar sobre os outros em 
função das suas zonas geográficas. Acha-
mos que a Escandinávia funciona mais 
ou menos de uma forma homogénea, os 
bálticos de outra maneira, o leste euro-
peu, o sul da Europa, o eixo franco-ale-
mão... Só levantando os assuntos e as per-
ceções e os dilemas da história recente é 
que se percebem as singularidades. Há 
riscos que vêm da Rússia, do Reino Uni-
do, dos EUA, da Turquia e do Mediterrâ-
neo que não associamos à política comu-
nitária, mas que têm uma tremenda influên-
cia. Há riscos da própria condução das 
políticas comunitárias porque, entre outros 
factos, há uma bolha funcionalista que 

inibe que em Bruxelas se conheça a rea-
lidade, com detalhe, em cada país. 
Critica muitas vezes os políticos e 
partidos tradicionais que se 
cristalizaram e elogia bastante o 
presidente Emmanuel Macron. Ainda 
partilha dessa esperança? 
Não vivo dessa esperança. O momento 
francês era de limite, de salvação ou der-
rocada da UE, e não havia outra hipóte-
se senão entusiasmarmo-nos com essa 
candidatura. Para além dos méritos da 
candidatura, por ser uma geração nova, 
articulada, por ter exposto com coragem 
os argumentos falaciosos do outro lado 
ao desmontá-los de A a Z em direto, tra-
zia sangue novo. O que ele fez [Macron] 
foi, com uma agenda impossível - pró-
-europeia, pró-NATO, pró-globalização e 
pró-imigração -, vencer. Isso não foi um 
sinal francês, mas comunitário. É desse 
lado que me coloco. Como ele corpori-
zou num momento limite essa agenda, 
evidentemente que não posso deixar de 
partilhar o que ele representou. Agora,  

não deixo de ser crítico de medidas que 
ele toma. Não sou mítico de nada. Não 
vivo obcecado com a trincheira. Não é 
esse o meu papel. 
Acha que Macron conseguirá, com o 
seu ímpeto, reformar a Europa? 
Ninguém é capaz sozinho. Como a expe-
tativa dele é ter a Alemanha no barco, no 
calendário até às europeias do próximo 
ano isso não vai acontecer, o que não quer 
dizer que, em função dos resultados, não 
caia a ficha em Berlim e a grande coliga-
ção perceba que tem de contribuir para 
a agenda de Macron. Tem um programa 
maximizador muito ambicioso sobre as 
reformas da zona curo; percebeu que com 
o Brexit há uma continentalização da polí-
tica europeia, centrada nos 19 da moeda 
única. Para haver reformas, têm de ser 
partilhadas pela Alemanha, que é cética 
em relação a um conjunto de propostas 
que, com uma cadência talvez menos rápi-
da, podem ser compradas por Berlim, que 

não vive sozinha e não 
gosta de carregar o far-
do da liderança, ao con-
trário do que muita gen-
te pensa. Uma das sim-
plificações analíticas é 
ver o foco todo em Ber-
lim ou Frankfurt [sede 
do Banco Central Euro-
peu], mas isso não é ver-
dade. A Finlândia e a 
Holanda também con-
tam para o debate. Uma 
das coisas que percebe-

mos já no início de 2018 foi que a Holan-
da quer ser uma espécie de terceira via 
entre Paris e Berlim. O primeiro-minis-
tro Rutte tem uma agenda de motivação 
de países bálticos e nórdicos que faça um 
contraponto ao que pode ser um reforço 
do eixo franco-alemão, o que levanta mui-
ta suspeição. Ninguém quer um diretó-
rio a controlar países médios e pequenos. 
Estamos numa fase em que quer grandes 
quer pequenos estão muito táticos, a per-
ceber qual a força desse eixo. A Polónia 
e a Hungria já se colocaram num deter-
minado debate, a Holanda está a colo-
car-se numa terceira via, a Finlândia 
não vai abdicar da sua ortodoxia finan-
ceira, os países do sul têm ensaiado uma 
geometria variável com as cimeiras, onde 
a França tem estado presente, mas que 
têm perdido gás por querer estar mais 
com Berlim. 
Disse que os partidos do centro têm a 
responsabilidade de defender o 
europeísmo, mas que não o fazem. 
Não lhes podem ser atribuídas  

responsabilidades por afastarem os 
cidadãos do projeto europeu? 
Depende de cada país. Os índices de curo-
peí smo em Portugal não decresceram 
por causa dos anos da troika. O sistema 
português é tão assente num concerto 
entre os três principais partidos da gover-
nabilidade - agora há mais dois - que as 
pessoas sentem confiança com essa fren-
te, independentemente das figuras. Há 
uma grande estabilidade eleitoral e não 
há partidos que amedrontem os três gran-
des no sentido de lhes roubarem o pro-
tagonismo. Como esse concerto pró-euro-
peu está garantido, a que acresce a Pre-
sidência da República, um sentimento 
comum, a comunicação social, as uni-
versidades, etc., os efeitos, por mais per-
versos que sejam, do programa da troika 
não se sentem tanto nessa frente. Em 
Portugal há uma cultura de compreen-
são sobre os méritos de pertença à UE, 
como ela solidificou a nossa democracia 
e produziu um desenvolvimento econó-
mico brutal. Podemos criticar, podemos 
não apoiar, podemos discutir o Tratado 
Orçamental, mas não pomos em causa 
[a pertença à UE]. Há países que ultra-
passam essa barreira - e alguns com 
razão, porque o que recebem em troca 
não é visível. 
Qual o futuro da União Europeia? 
Desmembramento, integração ou uma 
terceira via? 
Há um cenário de continuidade que pode-
rá ter geometrias variáveis nas velocida-
des da integração. Quem está num cír-
culo está; quem está noutro está. Tem 
sido o modelo mais ou menos informal, 
mas o espetro da desintegração existe. 
Se o processo do Brexit for muito mal 
gerido poderá trazer repercussões para 
outros Estados-membros. Mais nenhum 
está em condições de sair como o Reino 
Unido, que tem moeda própria, uma eco-
nomia muito pujante, uma grande pra-
ça financeira e relações com o mundo 
inteiro. Um país como a Hungria pode 
levantar a voz a Bruxelas, mas também 
é o que mais beneficia com os fundos 
comunitários no rácio com a população 
que tem. É altamente dependente, mas 
está a encontrar alternativas na Rússia. 
Que alternativa tem a UE no seu 
relacionamento com o Reino Unido e o 
Reino Unido com a UE e o resto do 
mundo? 
O único cenário é encontrar-se um modos 
vivendi que seja benéfico para os dois 
lados, e é essa a gestão das negociações 
que está em cima da mesa. Já ninguém 

continua na página seguinte » 

"Ninguém quer um diretório a 
controlar países médios e pequenos" 

"Já ninguém quer uma rutura brutal 
e intempestiva [com o Brexit] " 

"[A União Europeia] é um monstro 
económico no mundo" 
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quer uma rutura brutal e intempestiva. 
Garantir o acesso mínimo com as melho-
res condições possíveis aos serviços finan-
ceiros no campo comunitário, das expor-
tações e da livre circulação. Não há liber-
dade comercial - e esse é um dos parám' etros 
por detrás da UE - sem liberdade de cir-
culação. Não se pode abdicar disso. Vai-
se chegar a um entendimento que será o 
satisfatório, apesar desse custo satisfató-
rio ser muito mais elevado para o Reino 
Unido do que para a UE, que tem 27 eco-
nomias e um mercado comum a todas. É 
um monstro económico no mundo. Quem 
perde mais é o Reino Unido por não ter 
uma alternativa à altura. 
Não poderá ter essa alternativa nos 
Estados Unidos ou na Commonwealth? 
Não. A Commonwealth vale 3% do comér-
cio externo do Reino Unido. É ridículo. 
É um mito. 51% das exportações do Rei-
no Unido vão para a UE. Não é bom que 
um Estado-membro queira sair, princi-
palmente um dos três grandes, ainda 
para mais um que tem um alinhamen-
to atlântico caro a Portugal. Acho que o 
Reino Unido vai tentar encontrar, não 
nos EUA, mas a norte, na Escandinávia, 
nos bálticos, no Benelux, sobretudo na 
Holanda, uma zona de maior integração 
e envolvimento. Se os EUA têm a capa-
cidade de acompanhar uma ligação mais 
estreita com esse bloco, em detrimento 
do resto da UE, também tenho dúvidas. 
A política desta administração não é estar 
com um bloco, mas dividir toda a gente. 
É usar o mecanismo bilateral, e não regia 
nal ou multilateral. Vai usar o facto do 
Reino Unido estar mais vulnerável e sozi-
nho para negociar um acordo, sempre 
mais vantajoso para os EUA. O código 
da UE é win-win, completamente dife-
rente. Por isso é que não há match entre 
a UE e os EUA. 
As relações transatlânticas podem estar 
no maior ponto de tensão desde 2003? 
Estão no ponto de maior tensão, sendo 
que a ressaca de 2003 coseu as relações. 
Os candidatos que sucederam - excetuan-
do talvez Espanha - a Schrõder e Chirac, 
mas também a Blair e Brown, foram elei-
tos com um programa de amizade com 
os EUA: Merkel, Sarkozy e Cameron. Todos 
perceberam que se tinha chegado a um 
clima de tensão. O clima atual é diferen-
te, é mais perigoso. Não se sabe se o que 
o presidente diz é o que vai fazer. Não há 
confiança mútua e isso é muito grave, por-
que custa a recuperar. Não digo que a 
administração seja uniforme na prepo- 

tência ou no unilateralismo desvaloriza-
dor da UE. Esta administração traz uma 
grande intempestividade e não é possível 
prever o próximo quadro, o que é impor-
tante nas relações comerciais. 
Os EUA estão a ficar isolados com a 
saída do Acordo de Paris, o abandono 
do acordo nuclear com o Irão e, agora, 
com a transferência da embaixada para 
Jerusalém? 
Aos olhos dos europeus, sim; aos olhos do 
programa da administração, não tira o 
sono a ninguém. Foi eleita para dar mur-
ros na mesa no dia e no momento em que 
entenderem - e isso é valorizado pelo seu 
eleitorado. Como todas as decisões inter-
nacionais dos EUA são para consumo 
interno, mesmo que tenham consequên-
cias internacionais, o rationale do decisor 
americano é interno. Toda a política ame-
ricana é local e o rasgar do acordo do Irão 
tem uma acomodação dentro de uma cer-
ta base eleitoral em estados [norte-ame-
ricanos] específicos. A parte do Acordo 
de Paris também: é sensível a uma agen-
da económica interna, sobretudo de esta-
dos onde a agenda tem de ser dinamiza-
da. Desvalorização da UE, NATO e Nações 
Unidas: não é novo, mas chega a um extre-
mo até na metodologia em que é comu-
nicada. Acordos comerciais: a adminis-
tração foi eleita para rasgar acordos comer-
ciais, mas o que tem feito? Não tem rasgado 
mas anunciado que vai rasgar, e aqui e 
ali solta algum arrependimento. Este não 
é um presidente dos EUA, mas da sua base 
eleitoral, e nunca escondeu isso. 
Que consequência pode ter uma 
eventual rutura em relação à Rússia? 
Qualquer contributo para a desagrega-
ção ou falta de coesão da UE é um choco-
late para a Rússia No fundo - e isto é per-
verso de se dizer - a UE está num momen- 

"A política desta 
administração 

[de Trump] não é estar 
COM um bloco, mas 

di\ídir toda a gente" 

"Não há confiança 
mútua [entre os EUA 

e a UE] e isso 
é muito grave porque 

custa a recuperar" 

to de dilema de como é que sai das ressacas 
da crise financeira, da vaga de imigração 
e dos ciclos eleitorais. Tem um problema 
de coesão interna. A agravar os proble-
mas endógenos, tem dois fatores: o de a 
administração norte-americana ser adep-
ta da desconstrução europeia e, portan-
to, celebra o Brexit e vai a Varsóvia pre-
miar um governo nacionalista anti-Bru-
xelas. Do lado de Moscovo, é o mesmo. 
Perverso é termos um continente entala-
do entre dois fatores de desagregação e, 
penso eu, com o russo a ser muito mais 
agressivo: patrocínios partidários, guer-
ra, militares no terreno, mísseis aponta-
dos, etc. No meio disto, a China com che-
que e charme e dinheiro fresco. A Euro-
pa está numa posição de enorme tensão. 
Guerras no Mediterrâneo, refugiados, 
Turquia e Brexit a encurtar o espaço, 
menos força, menos relações exteriores, 
e a China a intrometer-se nos elos mais 
fracos e apetecíveis de acordo com a sua 
geopolítica. 
A Suécia começou a distribuir cinco 
milhões de panfletos a explicar o que a 
sua população deve fazer em caso de 
guerra. Existe uma nova guerra fria? 
Não existe uma nova guerra fria. Não sou 
partidário de repetições da História com 
outros nomes. Não acho que tenha apli-
cabilidade. Há relações com Moscovo, 
nem que seja de dependência económi-
ca ou energética. Há sinais preocupan-
tes de intromissão em processos eleito-
rais, de informação e propaganda; de que 
não se preocupa com a construção euro-
peia. Ninguém espera uma invasão da 
Alemanha ou a construção de um muro 
em Berlim. Há outras formas mais sofis-
ticadas e o sr. Putin, que merece todas as 
críticas, tem uma estratégia para o seu 
país: mascarar as debilidades internas 
com uma mitologia imperial externa, que 
hoje em dia não precisa de avanços com 
tanques. Basta a Sputnik, a Russia Today 
e a desinformação em referendos, como 
na Catalunha. 
Com as armas químicas na Síria e os 
bombardeamentos dos EUA, Reino 
Unido e França, estivemos perto de 
uma escalada com a Rússia? 
Não tenho nenhuma interpretação apo-
calíptica sobre o momento que estamos 
a atravessar. No contexto europeu, per-
cebe-se que há uma dimensão de defesa 
e ansiedade securitária em muitos países 
- bálticos, Escandinávia, leste europeu. 
Isso é motivado pela desproteção da UE, 
ambiguidades por parte da administra-
ção europeia e uma grande agressivida-
de russa Há países que têm ou que recu- 

peraram o serviço militar obrigatório, 
mas isso é pacífico. É mais alarmista aos 
nossos olhos por não olharmos para a 
Suécia como uma potência militar. Há 
aqui um erro de natureza interpretativa 
e alarmamo-nos sempre mais. A Suécia 
tem uma grande capacidade militar. Não 
faz parte da NATO, mas tem uma grande 
colaboração com a NATO e um dos temas 
no debate sueco é a adesão, que só se dará 
em conjunto com a Finlândia. Apetrecha-
mento militar, cumprimento dos 2% do 
PIB, regresso do serviço militar obrigató-
rio significam guerra? Não. Os Estados 
podem investir militarmente apenas por 
dissuasão. 
A exigência de Donald Trump dos 2% do 
PIB para a defesa também é outra 
questão... 
Tem pelo menos 11 anos em várias decla-
rações finais das cimeiras da NATO. 
Nada no Tratado de Washington fala 
do cumprimento de 2%. O que há é um 
compromisso de médio prazo de, pro-
gressivamente, os Estados acompanha-
rem esses 2%. Há mais Estados a cum-
prirem isso e o que vai acontecer é uma 
NATO a várias velocidades. Os EUA são 
o grosso da NATO e esta administração 
acha que os Estados põem 2% do seu 

Para o politólogo, os europeus não 
se conhecem e simplificam o olhar 

sobre os outros em função das suas 
zonas geográficas. 

O contributo que quis dar com o seu 
livro é precisamente desmistificar 
essas realidades indo ao terreno 
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PIB num mealheiro comum. Não é assim 
que funciona. Os Estados têm, natural-
mente, de investir em capacidade mili-
tar por razões nacionais ou regionais. 
Os 2% do PIB em defesa podem ser em 
grande parte para investigação, funda-
mental para a indústria de defesa. Não 
têm de ser em tanques e mísseis,, não é 
isso que está em causa. Os EUA têm 600 
mil milhões de dólares em orçamento 
anual e uma grande percentagem é só 

"Não existe urna nova 
guerra fria. Não sou 

partidário de repetições 
da História com 
outros nomes" 

"Qualquer contributo 
para a desagregação ou 

falta de coesão 
da UE é um chocolate 

para a Rússia" 

para. investigação. O que vai gerar é 
pressão sobre alguns [Estados] para 
passarem de 1,2% para 2% em poucos 
meses, e isso não vai acontecer. Há Esta-
dos que, cumprindo, caem nas boas gra-
ças de Washington... 
Os da Europa de leste... 
Os bálticos, sobretudo. Admito que Poló-
nia e Roménia. Para depois também colhe-
rem presença norte-americana permanen-
te e mostrarem a Moscovo que têm um 
grande amigo em Washington. Na penín-
sula Ibérica, isso não vai acontecer. Não é 
para ficar refém dos ditames do sr. Trump 
ou de outro qualquer, mas perceber que 
não é possível continuar a ser credível no 
plano interno e externo reduzindo a nada 
a credibilidade militar e de segurança dos 
Estados. Podem ser mais bem gastos? 
Podem. Podemos não gastar 55% do orça-
mento da defesa em pessoal? Talvez Pode-
mos racionalizar os custos a um contexto 
mais comunitário ou a um grupo de paí-
ses para que haja uma indústria de farda-
mento comum... 
Isso já está a ser desenvolvido com o 
"exército europeu". 
Sim. São propostas que não colhem mui-
to entusiasmo em Washington porque 
parece uma coisa embrionária de não  

complementaridade à NATO e ainda tem 
de ser vendido. Ao não estar, o Reino Uni-
do retira força ao quadro europeu, ape-
sar de haver pessoas de um lado e de 
outro a quererem, principalmente no pla-
no das lideranças políticas, para que não 
se caia na tentação dc pôr em causa os 
acordos de defesa do Reino Unido com 
países da UE ou mesmo a sua participa-
ção em cooperações reforçadas desta ou 
daquela natureza, que não seja um dano 
colateral do Brexit. Essas dimensões de 
segurança devem continuar a ser acau-
teladas. 
Com a administração Trump e a 
ascensão da China e da Rússia 
poderemos vir a assistir à rutura do 
multilateralismo a favor do 
bilateralismo? 
As duas coisas convivem sempre. Há 
momentos na ordem internacional em 
que uma prevalece em função da força 
que os grandes imprimem ao processo. O 
bilateralismo é a regra, não é o multilate-
ralismo. Os Estados continuam a privile-
giar as relações bilaterais comerciais, polí-
ticas e diplomáticas. Esta administração 
norte-americana quer dividir para reinar 
com relações bilaterais, tendo o resulta-
do final de ser sempre vendido interna- 

mente como um ganho. A Rússia atua 
mais ou menos da mesma maneira, é hor-
rível dizer, e a China usa os dois mecanis-
mos, mesmo que os EUA também os usem. 
Há uma preferência das grandes potên-
cias pelas relações bilaterais porque é isso 
que retira força a um grande bloco como 
a UE e permite que as grandes potências 
tenham vantagem competitiva mundial. 
A força da UE reside na sua coesão e na 
maximização com que atua no plano inter-
no e externo de forma mais comunitária. 
Não acha que há um clima de medo? 
Não, acho que há um empolamento sobre 
o clima apocalíptico que se vive. De qual-
quer maneira, e tal como não digo que a 
desagregação da UE não seja um dos cená-
rios, também não posso dizer que daqui a 
umas décadas não possa haver uma guer-
ra, mas ainda não estão criadas as condi-
ções nem parece que isso seja do interes-
se russo, chinês ou norte-americano. Outra 
coisa são os focos de outras guerras terem 
implicações no nosso quadro de proximi-
dade, e aí já está mais que provado que há 
uma frente de guerra civil que não tem 
gestão interna nem externa e que provo-
ca instabilidade na Europa, via refugiados 
e fluxo de terroristas que vão alimentar o 
nosso medo. 
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