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A P R E S E NTA Ç Ã O

Bush filho chegara há dois anos ao Iraque. Barroso ganhara fama in‑
ternacional como anfitrião da cimeira das Lajes e partira para Bruxe‑
las. No seu lugar, Santana Lopes era uma espécie de piada nacional,
que ia a votos contra o homem a quem dediquei o meu primeiro texto
no Expresso, em janeiro de 2005: «A coisa». Ainda não eram óbvias as
paixões e os ódios que, nos anos seguintes, iria despertar. Os efeitos
de uma lenta e ainda pouco debatida agonia económica, provocada
pelo euro, pela expansão da União a leste e pela entrada da China no
mercado global, preparavam o País para o pior. O discurso «da tanga»
fazia o seu caminho para justificar o incumprimento de promessas
eleitorais. A crise foi sempre resumida ao passa‑culpas entre gover‑
nos. Só depois olharíamos para ela de outra forma. E sem nunca nos
libertarmos dos «vilões» e dos «salvadores».
Por toda a Europa, governos sociais‑democratas e socialistas
tratavam de desmantelar o seu próprio legado e de nos encami‑
nhar para a inevitabilidade liberal. Gerhard Schröder fizera todo
o trabalho sujo, para que Merkel colhesse os frutos. Tony Blair,
atolado no Iraque, iria embora dois anos depois. Estava a chegar
ao fim o domínio social‑democrata da Europa. O seu epitáfio foi
escrito pela «terceira via», que nunca mais ninguém se atreveu a
elogiar.
A China já se impunha, o Hamas ainda não governava Gaza,
Bin Laden ainda andava a monte e as sementes do ISIS ainda só
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estavam a ser plantadas no caos iraquiano. Ainda não éramos to‑
dos especialistas forçados em economia, o aborto ainda era ilegal
e os direitos das minorias ainda eram o que fraturava o debate po‑
lítico. Até que, em 2008, tudo mudou. Uma mudança que podia
ser prevista por quem alertou para os riscos da desregulação fi‑
nanceira e para o erro histórico que fez nascer o euro. Os neocons
e os ultras do liberalismo económico impuseram a sua vontade.
Na Europa, fizeram‑no às cavalitas do euro e da crise, sem real‑
mente submeterem os seus programas a sufrágio democrático.
O centro‑esquerda preparara o caminho. A direita reclamava o
saque. A escala de destruição que a hegemonia política do fanatis‑
mo liberal deixará na Europa é ainda difícil de avaliar. Meio século
de paz, democracia e prosperidade europeias está em risco, e os
últimos dez anos foram apenas o corolário de um processo que
começou no final dos anos 70, pelas mãos de Reagan e Thatcher.
Ou então, isto é só o começo de uma nova era, cheia de in‑
certezas e novas contradições. Que nascerão de um crescente
desencanto com a democracia e com as instituições do Estado.
Que têm os seus sinais de descontentamento em movimentos po‑
líticos como o Podemos, o Syriza ou o 5 Estrelas. Mas também na
Frente Nacional, no UKIP ou na Aurora Dourada. Há dez anos,
era a decadência do centro‑esquerda. Agora, é o crescimento de
movimentos antissistémicos. No meio, foi uma década dominada
por psicopatas políticos e económicos que premiou a irresponsa‑
bilidade social e cívica.
A crise terá determinado, em mim, uma maior urgência na
defesa, sem dogmatismos, de adquiridos civilizacionais. Ao longo
dos últimos dez anos, isso correspondeu à consciência da necessi‑
dade de uma solução de poder que travasse o domínio político de
uma direita agressiva e revanchista, apostada em desmantelar o
Estado Providência e a democracia social. Mas também fez cres‑
cer um indisfarçável ceticismo em relação ao projeto europeu. Tal‑

vez a crise e a humilhação nacional até tenham feito de mim mais
patriota do que era. Mas os princípios fundamentais da liberdade,
da democracia, do cosmopolitismo, da igualdade, e da defesa dos
direitos de quem trabalha mantiveram‑se intactos.
Este livro é apenas uma pequena seleção do que mudou e do
que permaneceu. Uma seleção entre quase dois mil artigos que,
no Expresso e nas suas edições on‑line e diária, acompanharam dez
anos políticos de que dificilmente nos iremos esquecer. A opor‑
tunidade de ir escrevendo este testemunho empenhado, devo‑a
aos três diretores do Expresso, que me garantiram uma rara e pe‑
rigosa liberdade sem freios. Ela não se agradece, mas também não
se esquece. José António Saraiva, Henrique Monteiro e Ricardo
Costa defenderam‑me sempre de qualquer pressão externa. Ainda
há conquistas que nos protegem. A liberdade de imprensa é uma
delas.
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ROM Â NTI C O S E A V E NÇ A DO S
–
A crise na era dos liberais

The Corporation
Psicopatas. É assim que um documentário canadiano define as
grandes empresas internacionais. Sintomas: incapacidade de se
regerem por uma ética pública, de manifestarem preocupação
pelo bem comum, e de reconhecerem a culpa. Dirigidas por fun‑
cionários, detidas por uma massa informe de acionistas, a moral
é‑lhes completamente estranha. O lucro é a medida de todas as
suas ações.
The Corporation (2005) conta‑nos algumas histórias. De como
a Fox News despediu dois jornalistas por eles se recusarem a
mentir numa questão de saúde pública que envolvia outra gran‑
de empresa, a Monsanto. «Gastámos três mil milhões de dólares
com estes canais. Nós é que dizemos o que são as notícias.» De
como, na terceira maior cidade da Bolívia, uma empresa proibiu
a população mais pobre de recolher a água da chuva, porque lhe
pertencia. De como uma empresa de vestuário explora o trabalho
infantil em países do Terceiro Mundo e se gaba de ajudar institui‑
ções de apoio à infância.
Os seus administradores até podem ser movidos pelos me‑
lhores sentimentos. Mas a empresa não lhes pertence e não lhes
são permitidas extravagâncias éticas. É uma pena, mas o mundo
não é perfeito.
Estas empresas dominam hoje grande parte das decisões que
se tomam neste planeta. A Monsanto tenta impedir agricultores
[17]
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indianos de produzirem as suas sementes. A Carlyle compra
presidentes. A Halliburton vende guerras. Centenas de empresas
patenteiam códigos genéticos, fazendo da nossa identidade o maior
negócio do futuro. Estes monstros económicos são um perigo para
as nossas democracias, para a nossa liberdade e para a nossa saúde.
São estas obras de Frankenstein que aqueles que se dizem liberais
veem como modelo para as nossas vidas. Psicopatas.

coesão social e com os poderes democráticos eleitos, para além de
alimentar ditaduras colossais. Mas não se enganem: o protecio‑
nismo sobrevive. Os grandes grupos, mais fortes do que a esmaga‑
dora maioria dos estados, tratam das suas patentes, dos seus mo‑
nopólios, dos seus subsídios. Impõem a sua lei a políticos fracos, a
trabalhadores dóceis e a uma opinião pública resignada. Querem
que acreditemos que tudo é inevitável. Até não termos mais nada
para salvar.

19 de março de 2005

27 de maio de 2006

Realismo suicida

Robôs nipónicos

A antiga Covina — privatizada na década de 1990 e, entretanto,
comprada pela Saint‑Gobain, líder mundial do vidro — quer pro‑
duzir mais. Um senão: a taxa de 800 mil euros para aumentar a
emissão de CO2. A empresa, que está em 35 países e emprega 30
mil trabalhadores, é pobrezinha e não se pode dar a esses luxos.
Vem a ameaça: ou o governo paga a fatura ou os senhores vão cons‑
purcar a Roménia. Outras empresas fazem o mesmo choradinho.
A história da Saint‑Gobain é um pequeno exemplo da chan‑
tagem global em que vivemos. Para competirmos com a Roménia,
teremos de estar preparados para contribuir para a destruição do
planeta. Para competirmos com a China, teremos de proibir os
sindicatos e as greves. Para resistirmos à Índia, teremos de pagar
aos nossos trabalhadores um décimo do que hoje lhes pagamos.
Para ganharmos à Tailândia, teremos de pôr a filharada a trabalhar
na fábrica.
Os papagaios da banalidade repetem: só mercados totalmen‑
te abertos podem garantir o desenvolvimento económico global.
Mas a evidência é a oposta: a desregulação dos mercados não está
apenas a destruir o bem‑estar dos países mais ricos. Está a acabar
com o planeta, com os recursos naturais, com qualquer ideia de

O país das lutas de sumo e dos heróis obesos está preocupado com
a gordura dos seus cidadãos. O governo japonês decretou que as
empresas terão de diminuir o número de trabalhadores com ex‑
cesso de peso até 2015. Ao que parece, o serviço nacional de saúde
não suporta barrigas generosas. O limite decretado são 82 centí‑
metros de perímetro.
O Japão, onde as crianças se matam porque não atingem os
mínimos no competitivo mercado escolar, habituou‑nos a ser uma
caricatura dos nossos piores pesadelos. E se, no século xx, estes
passavam pela omnipresença do Estado e da sua máquina ideoló‑
gica, no século xxi temos razões para temer o preço do seu pró‑
prio emagrecimento. Depois da conquista da liberdade individual
e do lazer, voltaremos a ser máquinas de produção, oleadas para
custar pouco ao Estado e dar lucro às empresas. A ética capitalista
tem o mesmo sonho de todas as ideologias totalitárias: transfor‑
mar cada cidadão numa simples peça da engrenagem. Diferenças
culturais à parte, e não são poucas, o Japão é apenas uma antevisão
do futuro. Quando se cumprir o sonho ultraliberal (e antilibertá‑
rio) e a única função do Estado for promover a produtividade e
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reduzir as suas prestações sociais, ficaremos finalmente reduzidos
a robôs nipónicos. Com elegantes barriguinhas, claro.

absurdos dos combustíveis… Os sinais estão aí. O capitalismo sel‑
vagem pode bem ter, na próxima década, o seu Muro de Berlim.
Mas antes da derrocada, se não se importarem, seria útil respon‑
sabilizar quem, na política, nas empresas e nos jornais, nos meteu
nesta alhada. Que pelo menos as culpas não sejam socializadas.

3 de maio de 2008

Muro de Berlim
O fundo que o BCP tinha investido na Lehman Brothers chamava
‑se Millennium Prudente. Esta ironia é a melhor imagem dos
tempos em que vivemos. Tudo é ilusão. E foi esta ilusão, a ideia
de que a economia global podia depender de um jogo de sorte e
azar sem a intervenção reguladora dos estados, que nos trouxe até
aqui. Dependentes de gigantes financeiros que não podem falir
sem deixar um rasto de destruição atrás de si, somos reféns da
irresponsabilidade. No fim, cá estará o contribuinte para pagar o
risco. Na AIG, na Fannie Mae, na Freddie Mac. Uma nacionaliza‑
ção na Bolívia, que socializa os lucros da produção energética, é
pecado. Uma nacionalização nos EUA, que socializa os prejuízos
de instituições financeiras, é inevitável. Nada que tire o sono aos
nossos liberais intermitentes ou, mais grave, aos responsáveis por
esta catástrofe. A crise não lhes chega à ombreira da porta. Em
2007, o CEO da Merrill Lynch recebeu 10,6 milhões de euros em
bónus. O da Lehman Brothers ficou com três milhões. O da AIG,
2,7 milhões. O da Fannie Mae e o da Freddie Mac, um milhão e
meio cada. Pelo seu excelente trabalho, claro.
Se as nossas economias estão de tal forma globalizadas que os
gigantes financeiros não podem falir; se esses colossos jogam à ro‑
leta russa até ao limite da irresponsabilidade, inventando esquemas
financeiros manhosos; se, no final, quem paga a fatura inevitável é
o Estado, então o Estado tem de assumir as rédeas da economia
para impor regras e transparência. As falências ou nacionalizações
de gigantes, a crise dos alimentos por via da especulação, os preços
[20]

20 de setembro de 2008

O Apocalipse
Os tremendistas sempre pegaram bem. E agora dão cartas no País.
Perdidos e sem grandes exemplos a seguir, os portugueses viram
‑se para os homens que lhes anunciam a hecatombe e que dispa‑
ram para todos os lados sem qualquer critério. No estilo erudito,
Vasco Pulido Valente. A cobrar à bandeirada, Medina Carreira.
Os apóstolos do Apocalipse têm colunas nos jornais e programas
televisivos em plano inclinado. Trazem‑nos a boa nova: o mundo
está a acabar e Portugal já acabou. Não há nada a fazer. Ninguém
presta. Os portugueses não trabalham, os políticos não valem
nada e, tirando eles próprios — todos portugueses e alguns deles
ex‑governantes —, só há gente incapaz e incompetente. Quem os
ouve e lê pensa sempre que é de outros que eles estão a falar. Não,
caro leitor, é a si que eles se referem.
Espero que um dia esta gente perceba a inutilidade do que
fazem. Como opinantes, são preguiçosos. Como cidadãos, são
pior do que isso. Mas que não se julgue que são apenas diletantes.
As suas profecias servem, mesmo que involuntariamente, muitas
agendas. As que se alimentam da resignação, seguramente. As que
querem impor aos do costume um cinto apertado também. E, no
limite, as dos que apostam na descrença total na democracia para
nos propor coisa bem pior.
31 de dezembro de 2009
[21]

SIGLA S
AKP
		
ANC
		
ANF
BCE
BCP
BE
BES
BPI
BPN
CDS
CEE
CEI
CEO
CGD
CIA
		
CPLP
ERC
FBI
		
FCT
FMI
I&D
ICEP
ICN
ICS
IEFP
INE
IPSS
IRA
IRC
IRS
ISCTE
ISDS
		

Adalet ve Kalkinma Partisi
(Partido da Justiça e do Desenvolvimento – Turquia)
African National Congress
(Congresso Nacional Africano – África do Sul)
Associação Nacional das Farmácias
Banco Central Europeu
Banco Comercial Português
Bloco de Esquerda
Banco Espírito Santo
Banco Português de Investimento
Banco Português de Negócios
Partido do Centro Democrático e Social
Comunidade Económica Europeia
Contratos Emprego-Inserção
Chief Executive Officer (Diretor Executivo)
Caixa Geral de Depósitos
Central Intelligence Agency
(Agência Central de Inteligência – EUA)
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Entidade Reguladora de Comunicação
Federal Bureau of Investigation (Departamento
Federal de Investigação – EUA)
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Fundo Monetário Internacional
Investigação e Desenvolvimento
Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal
Instituto de Conservação da Natureza
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Instituto Nacional de Estatística
Instituição Particular de Solidariedade Social
Irish Republican Army (Exército Republicano Irlandês)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Instituto Universitário de Lisboa
Investor-State Dispute Settlement
(Resolução de Litígios entre Investidores e o Estado)
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ISIS Islamic State of Iraq and Syria
		 (Estado Islâmico do Iraque e da Síria)
IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado
KGB Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
		 (Comité de Segurança do Estado – União Soviética)
MK Umkhonto we Sizwe (Lança da Nação – África do Sul)
MPLA Movimento Popular de Libertação de Angola
NATO North Atlantic Treaty Organization
		 (Organização do Tratado do Atlântico Norte)
NSA National Security Agency
		 (Agência Nacional de Segurança – EUA)
OCDE Organização para a Cooperaçãoe Desenvolvimento
		Económico
PCP Partido Comunista Português
PEC Plano de Estabilidade e Crescimento
PIB Produto Interno Bruto
PISA Programme for International Student Assessment
		 (Programa Internacional de Avaliação dos
		Estudantes)
POC Programas Ocupacionais
PP Partido Popular (Portugal e Espanha)
PPP Parcerias Público-Privadas
PPR Planos Poupança Reforma
PREC Processo Revolucionário em Curso
PS Partido Socialista
PSD Partido Social-Democrata
PSF Partido Social Francês
PSOE Partido Socialista Operário Espanhol
PT Partido dos Trabalhadores (Brasil) / Portugal Telecom
RDA República Democrática Alemã
RSI Rendimento Social de Inserção
SNS Serviço Nacional de Saúde
SVP Schweizerische Volkspartei (Partido Popular Suíço)
UE União Europeia
UKIP UK Independence Party
		 (Partido de Independência do Reino Unido)
UNITA União Nacional para a Independência Total de Angola
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