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“A União europeia face aos seus desafios internos e externos – uma visão francesa” 
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8 de novembro 2012 
 
 
É muito banal dizer-se que estamos numa encruzilhada por razões que têm a ver com o que se 
passa dentro da Europa e fora dela, ou seja, com o seu posicionamento no mundo. 
 
A construção europeia desenvolveu-se durante quatro décadas num contexto de oposição 
oeste-este e de marginalidade do sul.  
 
De há vinte anos para cá, a globalização tem vindo a alterar tudo e a redistribuir as cartas da 
riqueza e do poder.  
 
Este fenómeno estruturante do século XXI, constitui um imenso desafio para a Europa.  
 
Será que a Europa vai continuar coesa e importante para o mundo? (Não digo “para o resto do 
mundo” pois seria uma abordagem muito europocentrista e, por isso, ultrapassada). 
 
O debate está aberto e longe de se fechar pois trata-se de 27 nações e democracias, com outras 
tantas correntes políticas e ideológicas.  
 
Quais os desafios e como é que os podemos superar ?  
 
Deixem-me partilhar convosco algumas reflexões sobre, primeiro, os desenvolvimentos 
internos e, segundo, sobre a relação da Europa com o mundo. 
 
I. No plano interno, “já fomos longe demais para não termos de ir ainda mais longe” 

 
Foi assim que Jacques Delors resumiu o dilema com que nos defrontamos. Dois anos e meio 
depois da chamada crise das dívidas soberanas, é necessário reforçar a integração económica 
e, portanto, política. 
 
1. Quais os desafios? 

 
Resultaram de uma construção imperfeita da União económica e monetária e, também, do 
fosso entre os pressupostos desta União e a realidade económica e financeira.  
Havia sete problemas. Pode haver mais, mas eu destaco sete em particular, talvez por os 
relacionar com os famosos sete pecados capitais! 
 
1 - Ausência de mecanismos de gestão de crise e de resgate; 
 
2 - Insuficiência de respeito pelas regras e disciplinas previstas no Tratado de Maastricht e no 
Pacto de estabilidade (neste âmbito não escondo a responsabilidade que a França e a 
Alemanha tiveram na altura); 
 
3 - Fraca governança da zona euro; 
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4 - Relação deletéria entre crise bancária e dívidas soberanas, particularmente dadas as 
extravagâncias da banca nos últimos anos que rebentaram em 2007/2008 e consequentemente 
o custo enorme para as finanças públicas; 
 
5 - A política monetária do BCE que está unicamente virada para a estabilidade dos preços e 
não para outros problemas tais como as distorções da transmissão da política monetária ou a 
mera sustentabilidade da zona euro; 
 
6 - A existência do mercado único e da moeda única não impediu que houvesse uma 
fragmentação do mercado financeiro, com consequências muito negativas para o 
financiamento dos Estados e das empresas; 
 
7 – Por fim, a existência do mercado único e da moeda única não fomentou a convergência 
das economias e competitividades; pelo contrário, alargaram-se as divergências entre países 
excedentários e países deficitários (porque implementaram políticas económicas opostas e não 
coordenadas) sem que houvesse mecanismos de compensação – nem transferências 
orçamentais suficientes, nem políticas salariais coordenadas, nem mobilidade de mão-de-obra 
que existem numa zona monetária óptima. 
 
A crise financeira importada dos Estados Unidos tornou-se um revelador e desencadeador 
dessas imperfeições e desequilíbrios. 
 
2. O que já foi feito? 
 
Nos últimos dois anos e meio muito tem sido feito, e continua a ser feito, para remediar esses 
problemas.  
Houve muitas críticas sobre a maneira como os governos e as instituições europeias actuaram: 
demasiado pouco, demasiado lento, demasiado desunido.  
Mas nunca devemos perder de vista que os processos de decisão na UE são muito 
complicados (tanto mais que o alargamento tornou a UE menos coesa e coerente):  
 - são 27 Estados-membros na UE e 17 na zona euro;  
 - todos os Estados-membros têm os seus constrangimentos de política interna e 
jurídicos;  
 - a crise favoreceu a expressão dos egoísmos nacionais, em detrimento da 
solidariedade que é um dos princípios básicos da construção europeia.  
 
Portanto é importante acabarmos com hesitações e perdas de tempo na implementação das 
decisões acordadas e mostrarmos o rumo e o sentido de responsabilidade. 
 
Se voltarmos aos sete problemas que identifiquei, eis as soluções encontradas: 
 
1 - Criação de mecanismos de resgates (FEEF, depois MEE), com vista a desenvolver a 
vertente preventiva, e não só a curativa; 
 
2 - Reforço da supervisão e das disciplinas orçamentais através do chamado “six-pack” e do 
Tratado sobre a estabilidade, a governança e a coordenação na UEM; 
 
3 - Cimeiras regulares da zona euro e reforço dos mecanismos aos níveis inferiores; 
 



 3 

4 - Criação de uma união bancária, isto é, de uma supervisão pelo BCE dos bancos, da 
possibilidade de recapitalização dos bancos pelo MEE, e de mecanismos de garantias dos 
depósitos e de resolução das crises; 
 
5 e 6 - Uma reorientação da actuação do BCE, no âmbito do seu estatuto, em prol, por um 
lado, da liquidez do sistema financeiro (as chamados LTRO) e por outro lado, do 
financiamento dos estados, para conter o custo das dívidas soberanas a curto prazo (a 
chamada OMT, i.é. a compra de títulos de dívida soberana no mercado secundário, tendo-se 
este novo tipo de intervenção tornado possível depois de os estados mais afectados terem 
tomado medidas de saneamento das suas contas públicas); 
 
7 - Finalmente, para fomentar a convergência económica e o crescimento, é preciso combinar,  
- por um lado, políticas ao nível dos estados membros para reforçar a competitividade e 
reduzir os desequilíbrios externos (o que Portugal está a fazer com grande vigor e que é 
também um compromisso actual do governo francês)  
- e por outro lado, políticas europeias contra-cíclicas (Pacto pelo crescimento, com 
mobilização dos fundos comunitários, do BEI, dos “project bonds”; possibilidade de criação 
de um fundo de indemnização do desemprego).  
É importante não ó por razões económicas, mas também para assegurar o apoio dos povos 
cujo cepticismo e ansiedade crescem. 
 
O novo presidente francês quis reorientar a política europeia salientando uma dupla 
necessidade : 
- importância fulcral do crescimento – o que já referi; 
- dialéctica entre responsabilidade, solidariedade e integração;. 
 
Não pode haver um saneamento sustentável das finanças públicas sem actividade económica. 
Se não houver, corremos o risco de uma espiral recessiva que arrasta desemprego, 
empobrecimento e prejudica mesmo o cumprimento das metas de redução dos défices e das 
dívidas. 
 
Este é a questão chave de hoje: encontrar o equilíbrio entre rigor orçamental e preservação do 
crescimento. Como vemos, há um debate teórico (as vezes quase teológico, com os seus 
doutrinários em ambos os lados) e uma realidade económica. 
 
3. Qual o caminho? 
 
Primeiro, o euro tem facilitado o crescimento e os intercâmbios na zona euro – embora nem 
todos os Estados-membros tenham aproveitado essa oportunidade – e também fora da zona 
euro – pensemos na Suécia ou na Polónia. O euro permitiu criar uma zona de estabilidade e 
evitar as concorrências entre Estados-membros através do uso da arma monetária.  
 
Mas salvaguardar o euro é muito mais do que preservar uma moeda comum e um espaço 
monetário porque isso decorre directamente do cerne do projecto europeu:  
 - no plano interno o euro constitui uma ferramenta de integração, com a condição de se 
corrigirem os defeitos de concepção que já referi;  
 - no plano internacional, ele é uma moeda de reserva e de referência no mundo. 
 
Olhemos para trás, para o que aconteceu na Europa com a construção dos estados nações.  
O poder real afirmou-se através de dois instrumentos: o exército e a moeda.  
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Face aos grandes vassalos e aos outros soberanos, o rei queria dispor de um só exército à sua 
ordem e ter o monopólio de emissão da moeda.  
 
Nos anos cinquenta, a Europa tentou unir-se graças a uma defesa comum, a CED, que 
fracassou, porque ainda era demasiado cedo.  
Portanto, a Europa escolheu um método progressivo de integração económica que viria a ser 
coroado e completado com a criação de uma moeda comum e única.  
A PSDC tenciona criar uma defesa comum, mas ainda estamos longe de ter forças armadas 
europeias comuns.  
A moeda chegou antes do exército.  
 
A crise das dívidas soberanas revelou que na UEM existe um pilar monetário gerido pelo 
BCE, que é uma verdadeira instituição federal – talvez a mais federal de todas –, mas o pilar 
económico está incompleto no que diz respeito às dimensões orçamental, bancária, fiscal e 
social que são porém indispensáveis: 
 
- Não é possível ter uma moeda única e um mercado único e, ao mesmo tempo, uma 
fragmentação dos mercados financeiros europeus, o que redunda na mera negação deste 
mercado único;  
 
- Não é possível acabar com as enormes divergências dos custos do dinheiro nos vários países 
da zona euro (quer para os estados, quer para as empresas e famílias) sem fazer convergir as 
políticas orçamentais;  
 
- Não é possível mutualizar as dívidas públicas (os chamados “eurobonds”) sem uma gestão 
colectiva das decisões que geram essas dívidas;  
 
- Não é possível ter um verdadeiro mercado único com disparidades fiscais que conduzem a 
uma espécie de “dumping” fiscal dentro da UE;  
 
- Passa-se a mesma coisa na área social. 
 
A missão que foi confiada ao Presidente do Conselho europeu, Herman van Rompuy, foi a de 
definir o conteúdo, as etapas e as condições para uma maior integração – o que se chama um 
“roteiro”. Este novo avanço levanta duas questões: 
 
- Em primeiro lugar, quanto maior for a integração económica, maior deve ser a integração 

política e a legitimidade democrática.  
 
Durante muitas décadas, o êxito (o progresso económico e social) muitas vezes substituiu a 
falta de legitimidade democrática.  
 
Os povos já acham que, com o euro, lhes foi roubada uma parte historicamente essencial da 
soberania nacional e que estão a sofrer as consequências desta transferência de soberania.  
 
Numa perspectiva histórica, a democracia manifestou-se, nos estados europeus, através do 
poder dos parlamentos sobre as finanças públicas – impostos e despesas.  
Tudo o que foi feito nos últimos dois anos e meio vai no sentido, não de uma transferência 
desta competência histórica, mas sim do seu exercício em comum, o que reduz o poder de 
cada estado.  
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Já o Tratado sobre a estabilidade, a governança e a coordenação na UEM é visto por uma 
parte dos povos como um roubo aos seus próprios poderes. 
Se quisermos ir ainda mais longe – e é imprescindível que o façamos – é claro que os povos 
deverão poder exprimir-se através de instituições e procedimentos, em particular associando 
os parlamentos nacionais às decisões europeias.  
 
Do ponto de vista francês, os dois movimentos – integração económica e política – devem 
progredir de maneira dialéctica: 
 - A solidariedade exige mais integração pois não é possível decidir sozinho e ao 
mesmo tempo mutualizar os riscos;  
 - mais integração é a contrapartida de mais solidariedade pois não se podem impor 
mais disciplinas colectivas sem oferecer benefícios.  
É aquilo a que o presidente francês chama “integração solidária”. 
 
Mas não é preciso de um “grand soir” ou “grand saut” institucional. A revisão dos tratados é 
um processo longo, complicado e arriscado (às vezes por razões de política interna). Há que 
ver o que pode ser feito no quadro dos tratados existentes. Aliás o relatório do grupo sobre o 
futuro da Europa não destaca a reforma institucional como prioridade. E a resposta às 
ansiedades em Atenas, Madrid, Lisboa e outras capitais, às manifestações contra a austeridade 
sem fim não pode ser: “Tenhamos uma convenção intergovernamental e um referendo !”. 
 
Além disso, no plano político, a questão de uma maior integração europeia – com as suas 
vantagens e os seus custos – é transversal à paisagem partidária de todos os países.  
A linha de partilha incide cada vez mais sobre as visões que temos do futuro da Europa.  
Basta ver o comportamento dos partidos políticos dos Estados-membros relativamente à 
ratificação do Tratado orçamental e da sua implementação.  
O problema é que ainda não há um espaço político europeu ao nível dos partidos políticos e 
das opiniões públicas, o que é paradoxal num momento em que, mais do que nunca, a política 
de cada um dos Estados-membros tem efeitos sobre os outros.  
Há dez, quinze anos, não sabíamos nada da vida política finlandesa.  
Agora o debate político neste país interessa-nos muito porque dele (como dos outros) depende 
a criação dos novos instrumentos da UEM que já referi. 
 
Esta dimensão democrática do projecto europeu é fundamental, não só porque ele é a obra das  
democracias, mas também porque as divergências, as tensões e a crise são explorados por 
partidos políticos que olham para a Europa como um processo antidemocrático e alheio aos 
interesses e às identidades das nações.  
Ora, o cepticismo crescente das opiniões públicas face aos dirigentes políticos pode vir 
alimentar o populismo e o anseio pelo salvador providencial.  
Recentes sondagens mostram o crescimento de sentimentos negativos nomeadamente em 
França e na Alemanha. 
 
Face ao surgimento dos egoísmos nacionais, é preciso lembrar-se do que Montesquieu dizia : 
“Se eu conhecesse alguma coisa que fosse útil à minha pátria mas prejudicial à Europa e ao 
ser humano, considerá-la-ia como um crime”. 
 
- Em segundo lugar, partilhar uma moeda comum implica um grau de integração que vai 
muito além do que já existe na UE.  
A zona euro já tem regras e instituições próprias.  
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As próximas etapas acentuarão as diferenças entre os 17 (ou mais) membros da zona euro 

muito mais integrados e os restante membros da UE.  
 
A redefinição da articulação entre os primeiros e os segundos, assim como do papel das 
instituições europeias (Comissão e Parlamento, porque ao nível do Conselho já temos uma 
formação própria da zona euro) vai ser o outro grande desafio.  
Fala-se muito da Europa a várias velocidades ou da geometria variável que já é uma realidade, 
não só com o euro, mas também no que diz respeito à circulação das pessoas – o espaço 
Schengen.  
 
Esta evolução pode parecer contrária ao que foi o espírito original da UE.  
Mas ela é inevitável, por duas razões:  
 - primeiro, nem todos os Estados-membros da UE querem avançar ao mesmo ritmo, 
mas uns não devem e não podem impedir os outros de o fazer;  
 - segundo, com os alargamentos a coesão da UE, em termos de “background” e de 
visão, tem-se enfraquecido. Quanto maior for a EU, mais geometria variável haverá. 
 
Mas não pensemos em termos de “big bang” institucional. Temos que trabalhar para melhorar 
o funcionamento da zona euro respeitando as regras comuns, primeiro do mercado interno. 
 
II. No plano externo, como é que a Europa vai sobressair? 
 
1 - A globalização, iniciada pelo Ocidente, redistribui as cartas da riqueza e do poder. 

Hoje em dia, a Europa parece ser “o homem doente” do mundo.  

 
O que está a ameaçá-la (se não a todos os países, pelo menos a Europa como um todo) é o 
mesmo com que o Japão se tem defrontado nos últimos vinte anos: uma população a diminuir 
e a envelhecer, a estagnação do poder de compra, a sobreavaliação endémica da moeda, o 
atraso na restruturação do sector financeiro, a espiral dos défices e da dívida pública e, muito 
recentemente, um défice comercial. 
 
A situação é paradoxal porque em termos de balança das contas correntes, de défice público e 
de dívida pública, as performances da Europa como um todo são muito melhores do que as do 
Japão ou as dos Estados Unidos, o que quer dizer que os problemas têm mais a ver com os 
desequilíbrios e as disfunções dentro da Europa.  
Daí a necessidade e a urgência de os ultrapassar e de colocar a Europa em pé firme. 
 
A Europa tem, ainda, um poder de fogo (financeiro, humano, científico, etc.) considerável.  
Portanto ela terá de voltar a canalizá-lo para o crescimento, a competitividade, a inovação. O 
próximo quadro financeiro plurianual deverá reflectir essas prioridades.  
Face às potências emergentes, a Europa tem que unir os seus esforços para se manter 
relevante e continuar a fazer parte dos actores importantes.  
Até há algumas décadas, o peso demográfico não era condição necessária para uma potência, 
porque a superioridade científica, tecnológica e militar eram mais determinantes.  
Foi assim que os países europeus conseguiram dominar ou apoderar-se de gigantes 
demográficos como a China ou a Índia.  
Agora, esses saberes estão muito mais espalhados e “size matters”. Face aos Estados Unidos, 
à China, à Índia, ao Brasil, a UE, com 500 milhões de habitantes, é um peso pesado.  
Faltam-lhe a coesão e a vontade de actuar em conjunto.  
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Não deve ser minimizado o risco de se ver alguns países tentados a serem lugares off-shore ou 
grandes Suíças, a encontrarem um nicho na globalização que poderia beneficiá-los 
temporariamente, mas que fragilizaria o futuro de todos.  
O “cada um por si” é uma visão a curto prazo. 
 
Talvez o fraqueza principal seja a falta – ou pelo menos a insuficiência – de confiança em si 
próprio, devida a uma identidade incerta, a uma inconsciência de uma história comum e de 
que isso significa face ao resto do mundo.  
Depois de ter explorado e remodelado o mundo, os Europeus têm a tentação de retirar-se do 
mundo. 
Ora, já Tocqueville nós alertava : “Une nation fatiguée consent volontiers qu’on la dupe, 
pourvu qu’on la repose” ; “Uma nação cansada consente facilmente que a enganem, desde que 
a deixem descansar”. 
 
O outro grande desafio é que, ao competir com as potências do século XXI para manter o seu 
lugar ao sol, a Europa tem que encontrar um equilíbrio entre uma necessária adaptação às 
exigências dessa competição e à preservação dos seus valores: democracia, solidariedade e 
previdência social, preservação do ambiente.  
 
2. A globalização também está a mudar as regras do jogo económico internacional. E a 

Europa tem que estar consciente disso e tomar as decisões adequadas.  
 
Há duas áreas em que isso é cada vez mais óbvio: a concorrência e o comércio.  
 
- As regras da concorrência (inclusive as ajudas estatais) na UE foram elaboradas quando não 
havia grandes concorrentes nos actuais países emergentes.  
Portanto a preocupação, coerente do ponto de vista da construção de um mercado único, era 
proteger o consumidor e forçar os produtores a abastecer o mercado com produtos e serviços 
com a melhor relação preço-qualidade.  
Ora, hoje em dia, a concorrência desempenha-se ao nível mundial.  
A UE tem que assumir as consequências:  
 - por um lado, cuidar dos interesses dos produtores europeus – não só dos 
consumidores; a política da concorrência não pode e não deve ser o álfa e o ómega. É preciso 
uma política industrial que favoreça a constituição de fileiras, de clusters, que permita 
conceber e criar os “Airbus” do futuro; 
 - por outro lado, assegurar que não se exija mais aos produtores europeus do que aos 
dos outros países que não são submetidos às mesmas regras e que recebem ajudas estatais. 
 
- No âmbito do comércio internacional, a UE é o espaço europeu mais aberto no mundo.  
Hoje em dia, não se trata de oferecer um tratamento favorável aos países em 
desenvolvimento, mas de assegurar um “level-playing field”, o que quer dizer o respeito pelas 
mesmas normas técnicas, ambientais, sociais e a protecção da propriedade intelectual pelos 
concorrentes não europeus. 
Não se trata de proteccionismo europeu, mas de exigir que os outros sejam tão abertos como a 
UE. 
A reciprocidade, em particular no que diz respeito ao acesso aos mercados públicos, que 
durante décadas tem sido quase um palavrão em Bruxelas, deve ser um dos princípios em que 
as nossas relações comerciais assentem.  
Como podemos preservar as nossas empresas e os nossos empregos se as regras do jogo não 
são as mesmas? 
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A UE tem granjeado muito poder, influência e respeito pelo papel que tem desempenhado 
nestes dois domínios: as decisões da DG Comp impuseram-se às grandes empresas 
multinacionais; na OMC, a UE é um dos principais jogadores. 
É óbvio que os países europeus não teriam podido ter o mesmo poder se tivessem actuado 
separadamente.  
Mas para preservar este peso, é preciso adaptar o “software”, o referencial da UE. 
 
3. Fazer da UE um dos grandes actores da gestão dos problemas de segurança 

internacional. 
 
O mundo é cada vez mais multipolar.  
 
Os Estados Unidos continuam a ser a maior potência, mas já não têm nem a vontade, nem o 
poder de lidar sozinhos com os problemas do mundo.  
Para eles o centro de gravidade do mundo desloca-se para a Ásia e o Pacífico. A NATO já não 
é o eixo e a ferramenta central da sua política internacional. Já no caso da Líbia, os Estados 
Unidos tentaram inaugurar uma nova modalidade, “leading from behind”, deixando os 
Europeus – nomeadamente os Franceses e os Britânicos fazerem o trabalho principal. 
 
Neste “mêlée du monde”, para usar o título do último livro de Hubert Védrine, será que a 
Europa consegue ser um dos pólos? 
Pensar que a UE pode ser um grande Suíça, dispensada de tomar parte na gestão das crises e 
na segurança internacional porque há outros que o fazem por ela, é uma ilusão.  
A Suíça está rodeada de países europeus pacíficos e democráticos; a UE tem à sua volta zonas 
conturbadas.  
 
Ora, a UE tem, pelo menos, uma dupla responsabilidade:  
 
- Contribuir para a estabilização da sua vizinhança oriental e meridional.  
A leste, o alargamento a nove países da Europa central foi fulcral e decisivo, mesmo que este 
alargamento tivesse sido feito antes de se consolidar o funcionamento interno da UE. 
Agora resta a estabilização dos Balcãs ocidentais e da parte europeia da antiga União 
soviética, a chamada “parceria oriental” que recorre a incentivos significativos se há 
progressos (“more for more”). 
 
- No sul, as chamadas primaveras árabes têm desencadeado uma série de recomposições 
políticas e sociais que agudizam ainda mais as questões económicas.  
A UE tem um papel crucial porque o que está em jogo é o futuro da margem sul do 
Mediterrâneo e a própria segurança da Europa.  
Cabe-nos inventar um novo tipo de relações entre a UE e os países árabes que combine uma 
necessária vigilância no que diz respeito aos direitos humanos e aos princípios democráticos 
(pluralismo, alternância) e uma cooperação renovada assente na abertura dos mercados, na 
ajuda à educação e formação, e numa abordagem equilibrada da mobilidade das pessoas. 
 
O problema que se coloca na UE resulta da tensão entre  
 
- uma abordagem irénica, pós-moderna, não-trágica do mundo. Muitos governos e opiniões 
públicas não estão longe de pensar que o mundo vai evoluir como a Europa tem evoluído, 
através da cooperação e das normas. 



 9 

 
- A realidade da “mêlée du monde” pois a globalização não cria um mundo seguro e estável; 
pelo contrário gera o surgimento permanente de tensões, de crises e de ameaças (terrorismo, 
pirataria, criminalidade organizada, etc.). 
 
- Os constrangimentos económicos e financeiros que fazem com que as necessidades em 
matéria de segurança externa e de defesa sejam vistas como menos prioritárias e os 
respectivos orçamentos se tornem em variáveis de ajustamento. 
 
De facto, os esforços e o empenhamento dos vários Estados-membros não são proporcionais à 
sua riqueza. A PSDC existe, mas com grandes dificuldades, e as operações da UE lá fora não 
estão à altura do que a Europa deveria e poderia fazer.  
 
Portanto é preciso actuar em duas direcções: 
 
- Harmonizar a percepção das ameaças e do papel da UE para lidar com elas.  
O que se tem passado no Sahel é um bom exemplo: foi difícil convencer os Estados-membros 
de que essa zona era uma bomba-relógio que não dizia respeito apenas à França, à Espanha ou 
a Portugal.  
Agora a UE está empenhada em apoiar, inclusive através de uma operação PSDC, os esforços 
dos países da região, para resolver o problema do norte do Malí. 
 
- Reforçar a mutualização dos meios (o chamado “pooling and sharing”): o constrangimento 
financeiro pode ser utilizado como uma alavanca para que os Europeus progridam no sentido 
da criação de uma verdadeira defesa comum, 60 anos depois do fracasso da CED. 
 
Conclusão 
 
A crise, no sentido de passagem de um estado a um outro, que a UE está a atravessar é 
diferente das anteriores porque o que está em causa é uma dupla transformação :  
 - interna para tirar todas as consequências da moeda única e alcançar um patamar de 
integração sem precedente nem na própria história da UE nem na história do mundo;  
 - externa para repensar o lugar, o peso e o papel da UE no mundo globalizado.  
O status quo não é uma opção.  
O recuo seria fatal e destruiria tudo o que tem sido feito nos últimos sessenta anos. 
Nunca esqueçamos que a política é a arte de tornar possível o que é necessário. 
É uma responsabilidade enorme para os decisores políticos, mas também para todos que 
pensam o futuro e participam na formação da opinião pública. 
 
Como dizia Bergson : “O futuro não é o que nos vai acontecer mas sim, o que nós fizermos”. 
 


