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Senhor Presidente, 

Caro António Vitorino, 

 

A semana passada tive o temível privilégio de participar, ao seu lado, num debate sobre o 

presente e o futuro da Europa. Fui logo sublinhando que, perante si, sofria de uma tripla 

assimetria por estar perante um conhecedor mais profundo da matéria, mais livre na palavra e 

melhor lusófono do que eu. Hoje, tenho a sorte de poder restabelecer um pouco o equilíbrio: 

embora o conheça menos bem do que o Senhor se conhece a si próprio, tenho mais liberdade 

para dizer todo o bem que se pensa de si, e fá-lo-ei em francês! 

 

A entrega de uma distinção, seja ela qual for mas, mais ainda, quando se trata da Legião de 

Honra, é acompanhada por um ritual, por um decoro, no sentido etimológico, quer dizer, do 

que convém. Trata-se de lembrar as grandes linhas da sua tão rica e fecunda carreira de 

dimensão nacional e internacional. 

 

Antigo Vice-primeiro-ministro, Ministro da Defesa e Comissário Europeu, o Dr. António 

Vitorino foi chamado, o ano passado, pelo Senhor Jacques Delors, a presidir o instituto “Notre 

Europe”. Em Junho de 2011, começou a exercer as suas funções neste prestigioso instituto de 

investigação europeu fundado pelo próprio Jacques Delors em 1996, no final da sua 

presidência da Comissão Europeia e que, em homenagem ao seu fundador, se chama também 

agora Instituto Jacques Delors. 

 

O Senhor é um advogado reconhecido internacionalmente, e desde 2009, é o decano dos 

ensinamentos da Escola Nacional francesa da Magistratura, encarregado da dimensão 

internacional da Justiça. 

 

Decidiu recentemente afastar-se da vida política portuguesa mas as suas opiniões continuam a 

ser importantes e é uma personalidade de referência em Portugal e na Europa.  



 

Aderiu ao Partido Socialista português depois da revolução dos cravos em 1974 e, em 1980, é 

nomeado Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no governo da grande coligação 

de Mário Soares. Em 1987, é também por ele nomeado como seu representante pessoal para o 

governo de Macau. 

 

Em 1994, eleito ao Parlamento Europeu preside, com um profissionalismo reconhecido, a 

Comissão das Liberdades civis e dos Assuntos internos. 

 

Em 1995, é Vice-primeiro-ministro e Ministro da Defesa Nacional no governo de António 

Guterres. 

 

Em Setembro de 1999, é nomeado Comissário Europeu da Justiça e dos Assuntos Internos, 

função que ocupará até Novembro de 2004. Cria, em particular, em 2002, a Agência Europeia 

Eurojust, a unidade de cooperação judiciária da União Europeia, encarregada de reforçar a 

cooperação judiciária entre os Estados-membros. Desde a sua criação, esta agência 

demonstrou, à escala europeia, a sua eficiência nos domínios da luta contra o crime 

organizado, especialmente, o tráfico de droga e o tráfico de seres humanos. 

 

Personalidade reconhecida, especialista das questões de justiça na Europa e das questões 

europeias em geral, o Dr. António Vitorino, coloca agora todas as suas qualidades e a sua 

longa experiência ao serviço da aproximação europeia à frente da “Notre Europe”/ Instituto 

Jacques Delors. As etapas actuais da construção europeia obrigam-no a ter de dar uma grande 

contribuição e é uma sorte poder contar com personalidades com as suas aptidões para 

continuar a traçar o caminho para uma nova integração da UE. 

 

Permita-me que insista, correndo o risco de ofender a sua modéstia, sobre o contributo muito 

significativo e tão útil que é a sua reflexão sobre o debate europeu actual. 

 

Quanto à forma, o Dr. António Vitorino já tem um grande mérito, não tão comum como isso, 

que é o de fazer com que os que o escutam se sintam mais inteligentes em relação ao assunto 

de que lhes fala. Quase que por encantamento, a Europa, os seus problemas, os seus desafios, 

as suas escolhas, tornam-se acessíveis a cada um de nós. O Senhor é realmente o filho 



espiritual de um Jacques Delors que é descrito, muitas vezes, como um encantador da matéria 

europeia. 

 

De facto, temos necessidade de tornar o mundo, ou pelo menos a Europa, mais encantadores 

principalmente aos olhos dos cidadãos europeus que se sentem invadidos pela dúvida, pelas 

inquietações e têm da Europa uma dupla visão pouco reconfortante: a de uma fonte de 

obrigações de toda a espécie, com os seus regulamentos minuciosos e os seus procedimentos 

complicados, a da ausência de protecção face aos ventos fortes da globalização. É uma visão 

parcial e injusta, porque é menosprezar tudo o que a Europa nos trouxe de novo, mas é uma 

visão que talvez tenha sido encorajada pelos governos que reivindicam as boas notícias (ainda 

que agora sejam raras) e deixam para a Europa o papel castigador, impondo as disciplinas e as 

reformas que os governos não ousam assumir. 

 

Questionado sobre o que, a seu ver, constitui a maior ameaça para a Europa, o Presidente 

François Hollande respondeu: “É de deixar de ser amada. De ser vista unicamente como um 

guichet austero, onde alguns viriam buscar os fundos estruturais, outros a política agrícola, o 

terceiro um cheque e, no pior dos casos, como uma casa de correcção. É ela que terá de dar 

um sentido ao seu projecto, mas também eficácia às suas decisões. E, no entanto, a Europa 

continua a ser a mais bela aventura para o nosso continente. É a primeira potência do mundo, 

um espaço político referencial, um modelo social e cultural. Ela merece ter um sobressalto 

para se reconciliar com a esperança.” 

 

É sem dúvida também necessário que existam encantadores no sentido do tocador de flauta de 

Hamelin, que livrou esta cidade dos ratos que a infestavam, para afastar a Europa dos perigos 

que a invadem: défices, dívida, recessão, desemprego, egoísmo (esperando contudo que o 

resto da história seja diferente). 

 

A sua reflexão e a sua palavra evitam a armadilha que Paul Valéry colocava: “o que é simples 

é falso. O que é complicado é inutilizável.” Ora, como dizia Jacques Delors, a respeito das 

evoluções em curso: “Esta complexidade afasta os cidadãos e torna deficiente o sistema: entre 

Semestre europeu, Six-Pack, Two-Pack, Pacto orçamental, Pacto de crescimento, etc., quem 

compreende, ou mesmo domina, o sistema? Quem pode dizer a que transferência de 

soberania, ou a que partilha desta soberania, conduzirão os novos dispositivos de controlo”? 

 



O Senhor faz inegavelmente parte dos que têm, ao mesmo tempo, o verdadeiro dom da 

pedagogia e que conseguem também dar o azimute quando a bússola desnorteia. Consigo a 

Europa torna-se compreensível sem simplificações apressadas. 

Na hora da dúvida, faz um trabalho útil:   

- Regressando às questões fundamentais dos pais fundadores dizendo-nos clara e 

regularmente que, perante a globalização, só a união faz a força; 

- Incitando-nos a ir mais além, dotando a Zona Euro de um “fundo de estabilização 

conjuntural” e de um orçamento específico; 

- Fazendo prova de um voluntarismo e de um realismo apelando para uma mutualização da 

dívida e lembrando que, globalmente, a Zona Euro conhece uma taxa de endividamento 

limitada e admissível em comparação com a do Reino Unido, dos Estados Unidos ou do 

Japão; 

- expondo a problemática de uma acção política em termos realistas e ao mesmo tempo 

ambiciosos lembrando, muito justamente e para acabar com um debate inútil e 

contraproducente, que nós já estamos numa união política “entre Estados que exercem em 

comum certas competências, apoiando-se em instituições comuns, sob o controlo dos 

cidadãos” e que agora convém ir mais alto e mais longe sobretudo no domínio da união 

orçamental e do controlo democrático. 

 

Para concluir -  e reparo que o momento desta  condecoração vem muitíssimo a propósito – o 

prémio Nobel da Paz, atribuído à UE lembra o que foi, e o que deve continuar a ser, uma das 

grandes realizações da UE: assegurar a paz num continente que fez a guerra durante séculos e 

de onde saíram duas guerras mundiais no século XX; e ser um modelo e um veículo de paz no 

mundo. Temos uma enorme tendência para o esquecer. 

 

Caro António Vitorino, ao entregar-lhe a medalha de Officier de la Légion d’Honneur, a 

República Francesa homenageia o seu percurso e a sua incansável dedicação a favor da 

Europa. 

 


