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SUMÁRIO

Os portuguese acreditam que o destino do seu país está inextricavelmente ligado ao da 
União Europeia.
Um inquérito realizado antes das eleições legislativas portuguesas, sugere que o país 
recuperou rapidamente da vaga de euroceticismo  resultante das exigentes condições do 
pacote de resgate que Portugal  sofreu em 2011.
Portugal valoriza acima de tudo os benefícios económicos da pertença à União Europeia, 
mas os portugueses acreditam numa UE que seja mais do que um projeto económico.
Os portuguese são multilateralistas instintivos e esperam que a instituição os ajude a 
responder aos desafios da globalização: das alterações climáticas à cooperação relativa ao 
impacto da livre circulação na Europa.



Introdução

Neste aspeto, a política portuguesa está desencontrada com a da maior parte da 
Europa. O Reino Unido implode com o Brexit; um governo italiano frágil uniu-se 
com o objetivo de impedir eleições numa altura em que partidos de extrema-
direita e anti-UE sobem nas sondagens; a União Nacional nativista de Marine Le 
Pen detém mais lugares franceses no parlamento europeu do que qualquer outro 
dos seus rivais; e as próximas eleições na Polónia prometem um confronto duro 
entre uma visão do país liberal internacionalista e outra nacionalista e tradicional. 
Pelo contrário, o contexto português mantém-se invulgarmente estável. Desde que 
se candidatou à Comunidade Europeia em 1977, Portugal manteve-se 
consistentemente pró-europeu. Depois de 40 anos de ditadura, os cidadãos 
portugueses perceberam o atrativo da camada extra de proteção concedida pelo 
acquis comunitário. A criação do mercado único em 1993 beneficiou enormemente 
o país tão dependente do comércio internacional: os outros países europeus 
representam hoje mais de 70 por cento do comércio português. E, enquanto nação 
multilateralista com empenhamento global, Portugal identifica-se fortemente com 
a visão da Política Externa e de Segurança Comum estabelecida pela UE em 2007, 
no Tratado de Lisboa.

Estas características não separam Portugal dos vários outros países membros da 
UE que, na última década, registaram um forte crescimento de partidos 
nacionalistas, populistas e anti-Europa. Antes, tendo sofrido em 2011 um resgate da 
UE e do FMI com condições muito exigentes, Portugal começou nos últimos anos a 
mostrar alguns sinais de cansaço europeu. E, porém, o país parece estar a resistir à 
tendência geral, que assolou a Europa, do surgimento de partidos que questionam 
se a UE não atingiu o seu limite, se não deve ser repensada enquanto Europa de 
nações soberanas, e se uma abordagem centrada em “a nação em primeiro lugar” 
não se adequa melhor ao contexto internacional ferozmente competitivo.

Enquanto se preparam para as eleições legislativas de 6 de Outubro, os cidadãos 
portugueses debatem sobretudo temas como as alterações climáticas, o 
desenvolvimento económico e a estabilidade política. Em muitos outros países da 
UE, pelo menos dois destes temas serviram de base para discutir a relação desses 
Estados com a União Europeia. O mesmo não acontece em Portugal. A campanha 
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eleitoral tem sido marcada pelo aparecimento de um novo conjunto de países pró-
UE, que vão desde o PAN (Pessoas, Animais, Natureza) à Iniciativa Liberal, e ao 
Aliança de centro-direita. A única exceção é o Chega, eurocético, que não deverá 
ter grande expressão eleitoral (ou, pelo menos, não na mesma escala que o seu 
equivalente espanhol, o Vox).

Para compreendermos porque é que Portugal é diferente, e se o resto da Europa 
dele pode retirar lições sobre o modo se debate o futuro europeu, o ECFR 
encomendou ao YouGov um inquérito de opinião a 1,000 pessoas em Portugal, que 
se realizou na primeira semana de Setembro de 2019. O presente artigo analisa os 
resultados desse inquérito e como estes revelam o modo como Portugal perspetiva 
a União Europeia e o mundo.

Um sentimento de otimismo

Os resultados do inquérito sugerem que os Portugueses partilham de uma visão 
bastante positiva do futuro, e que as suas preocupações relativamente ao que aí 
vem diminuiu progressivamente desde as eleições nacionais de 2015. À semelhança 
dos seus parceiros austríacos, alemães, holandeses, polacos, espanhóis e suecos, a 
maioria das pessoas em Portugal descreve que o que sente principalmente sobre a 
vida é “otimismo”. No entanto, as seguintes quatro respostas mais escolhidas no 
inquérito do ECFR – “desvalorizado”, “stressado”, “pessimista” e “triste” – indicam 
que o modo como olham para o mundo está associado a um forte sentimento de 
saudade (esse termo tão português que indica um misto de nostalgia e destino).

A relação de Portugal com a UE está fortemente enraizada nos benefícios 
económicos dessa pertença – como fica claramente demonstrado nas respostas 
mais frequentes do inquérito do ECFR relativas às ameaças que a Europa enfrenta, 
e que vão desde as prioridades da política externa às principais perdas de um 
eventual colapso do bloco. Quarenta e cinco por cento dos inquiridos portugueses 
afirma que “poder usufruir de uma vida sem preocupações” é o factor 
indispensável para garantir um futuro bom. Em comparação, apenas 29 por cento 
entendem “sentir-se seguros” dessa maneira. Em nenhum outro país se verificou 
uma preferência tão evidente pelo sucesso económico sobre todas as outras 
opções.  Todavia, Portugal não está imune ao fenómeno de europessimismo 
analisado pelo ECFR em “What Europeans really feel”, um artigo publicado no início 
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deste ano. Apesar do apoio dos portugueses ao projeto europeu se manter forte,  
não estão seguros da sua sobrevivência. Apenas 35 por centos dos inquiridos 
considera improvável que a UE se desmorone nos próximos 10-20 anos. Tendo em 
conta a relevância que atribuem ao seu futuro económico, talvez isto explique o 
stress, o pessimismo e a tristeza que sentem sobre o mundo.
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No entanto também encontramos em Portugal uma convicção clara de que, no 
atual contexto global, a UE é mais do que um projeto económico. Os portugueses 
esperam que o bloco os ajude a responder a desafios diversos, desde mitigar os 
efeitos das alterações climáticas até à cooperação relativa ao impacto da liberdade 
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de circulação na Europa. A seguir às eleições em Portugal, competirá ao novo 
governo pressionar a UE a agir nestas áreas – e a provar aos portugueses que eles 
fazem bem em acreditar na união.

Corrupção e unidade europeia

Apesar dos efeitos da crise financeira e do consequente resgate se terem esbatido 
notoriamente desde 2015, as questões económicas continuam a liderar a lista das 
preocupações dos eleitores portugueses. Estes encaram a possibilidade de outra 
crise financeira e de uma guerra comercial como a principal ameaça em potencia 
da UE na atualidade. Não obstante, a economia portuguesa parece funcionar 
razoavelmente bem: a OCDE projetou um crescimento do PIB de 2 por cento ao 
ano para 2019 e 2020. Do mesmo modo, as exportações anuais do país duplicaram 
em valor desde o início do século, enquanto o sector do turismo cresce como 
nunca. Contudo, apesar destas razões para otimismo, os portugueses continuam a 
ver o horizonte económico parcialmente nebulado por incerteza e risco. É 
evidente que, em parte, a memória da última crise explica esta visão. Mas, mais 
importante, parece ser a ansiedade persistente sobre o futuro criada pela 
permanente fragilidade económica do país. O desejo de desenvolvimento 
económico e a necessidade de consolidar a democracia foram as razões principais 
que levaram Portugal a tornar-se membro do mercado comum europeu em 1986. 
Trinta e três anos depois, os portugueses continuam a procurar segurança 
económica na Europa, valorizando em especial o euro.

Nos anos da crise havia um forte consenso entre os portugueses que Bruxelas era 
tão responsável pelo declínio das condições de vida quanto Lisboa – ou talvez até 
mais. E isso acontecia por que se associava as instituições europeias aos resgate 
financeiro. Todavia, nos últimos anos, verificou-se uma importante mudança na 
percepção pública relativa ao sistema político da UE. De acordo com o inquérito do 
ECFR, 58 por cento dos portugueses acham que o sistema da UE funciona 
razoavelmente bem, enquanto 44 por cento é da opinião que o sistema político 
nacional é disfuncional. Isto parece confirmar que, apesar de uma rápida 
recuperação da reputação da UE, o mesmo não aconteceu a nível nacional.

O inquérito sugere que a explicação para esse discrepância se relaciona com a 
corrupção. Apesar dos portugueses reconhecerem que a corrupção é um problema 
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importante em várias partes da Europa, só 41 por cento a considera um problema 
considerável na Europa central e de leste, enquanto 64 por cento a considera um 
problema crucial em Portugal. Talvez essa preocupação seja consequência do 
julgamento em curso de José Sócrates, primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 
2011, por corrupção passiva e branqueamento de capitais. O caso baseou-se numa 
vasta investigação que envolve outras personalidades portuguesas, incluindo os 
anteriores presidentes do Grupo Espírito Santo e da Portugal Telecom. Ambas as 
instituições, tidas como paradigmas do sucesso contemporâneo de Portugal, 
colapsaram entretanto, infligindo perdas avultadas aos investidores e aos 
contribuintes. Mais recentemente, outros casos de corrupção de menor dimensão 
(envolvendo políticos, autarcas e empresários), foram investigados pela polícia e os 
meios de comunicação social, atraindo igualmente a atenção do público.

Apesar de esforços evidentes das autoridades na promoção da integridade e 
medidas anticorrupção nos sectores público e privado, os portugueses parecem 
convencidos da relutância do governo e do sistema judicial em combater a 
corrupção aos mais alto nível. De facto, 50 por cento de todos os inquiridos pelo 
ECFR afirmam não confiar pessoalmente em qualquer líder político. 
Consequentemente, não constitui surpresa que na edição de 2018 do Índice de 
Percepções sobre Corrupção da Transparência Internacional, Portugal tenha 
obtido 64 pontos de 100 (numa escala em que zero significa integridade e 100 
corrupção elevada). Trata-se de um resultado fraco para um país membro da UE, 
colocando Portugal num grupo constituído sobretudo por países que aderiram já 
depois de 2004 (e Espanha).
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Como seria de prever, os apoiantes do Partido Socialista – que está no governo 
desde 2015 com apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda – 
mostram-se muito mais otimistas do que o eleitor médio: 70 por cento acha que 
tanto o sistema nacional como o europeu funcionam bastante bem. O grupo dos 
pessimistas é composto pelos portugueses com idades compreendidas entre os 35 
e os 44 anos, dos quais apenas 33 por cento estão convencidos do bom 
funcionamento de ambos os sistemas. Surpreendentemente, 50 por cento dos 
apoiantes do Bloco de Esquerda acredita que ambos os sistemas funcionam, e só 
20 por cento acha que os dois estão avariados. Este é um resultado peculiar na 
medida em que responsabilizavam ambos os sistemas pela crise financeira. Este 
indicador pode significar que, tendo emergido na viragem do século como um 
movimento de protesto à semelhança do Syriza na Grécia e do Podemos em 
Espanha, o Bloco de Esquerda talvez se esteja a transformar em parte integrante 
do sistema.

O multilateralista instintivo: Portugal e a política de cooperação – ECFR/302 8



A opinião dos inquiridos dos restantes partidos é mais mista. Não obstante, 53 por 
cento dos portugueses estão convencidos de que a pertença à UE ajuda a proteger 
os Europeus dos excessos ou falhas dos governos nacionais. Deste modo, a UE 
continua a manter uma boa reputação em Portugal.

Tradição e progresso

Apesar dos indicadores positivos acima referidos, é possível que uma nuvem negra 
paire sobre a relação de Portugal com a UE: o desafio de gerir as tensões entre o 
desenvolvimento económico e o impacto interno da livre circulação dentro da 
união. O inquérito pan-europeu realizado pelo ECFR a propósito da eleições de 
Maio de 2019 para o Parlamento Europeu mostra que, enquanto a liberdade de 
circulação se mantem popular através da Europa, os desafios de viver com as suas 
consequências estão a tornar-se cada vez mais evidentes. Em países como a 
Grécia, a Itália, a Polónia e Espanha, os europeus estão mais preocupados com os 
seus nacionais que deixam o país do que com os recém chegados. Portugal parece 
não constituir exceção a esta tendência.
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No geral, os cidadãos portugueses preocupam-se menos com as migrações do que 
os cidadãos dos outros países da UE. E, apesar de as considerarem como a quarta 
maior ameaça à UE, os portugueses olham a liberdade de circular e trabalhar nos 
outros países como a segunda maior perda de um eventual colapso da UE. De 
facto, enquanto Portugal tem uma tradição secular de emigração para as Américas, 
África e outras paragens, a maioria dos emigrantes portugueses mudou-se nos 
últimos anos para outros cantos da Europa. De acordo com estimativas das Nações 
Unidas, em 2017, cerca de 22 por cento dos nascidos em Portugal viviam fora do 
país, dois-terços dos quais noutro pais europeu.

Todavia, um olhar mais atento dos números indica que os portugueses podem 
estar mais ansiosos do que parecem à primeira vista. Enquanto 41 por cento dos 
inquiridos se mostram preocupados tanto com a imigração como com a emigração, 
30 por cento mostram-se mais inquietos com a emigração, e só 15 por cento com a 
imigração.

Tendo em vista a sua profunda inquietação com os desafios económicos e 
demográficos (o envelhecimento populacional é considerado a terceira maior 
ameaça, o que se compreende tendo em conta que Portugal possui a quarta taxa 
de natalidade mais baixa da UE), os portugueses parecem sobretudo preocupados 
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com a emigração de massa cinzenta e a diminuição da população em idade ativa. 
Mas existe ainda um fator cultural, num país ondes as redes familiares e pessoais 
se mantém fundamentais. É interessante notar que são mais os Portugueses que 
consideram ter melhores condições de vida que os seus pais, do que os que 
afirmam estar pior (45 por cento comparados com 28 por cento). O que contrasta 
com outros países da UE, onde 42 por cento das pessoas sente que vive em piores 
condições. A separação daqueles que se ama, facilitada pela liberdade de 
circulação, pode ter contribuído para essa sensação.

Se os líderes europeus não forem capazes de gerir esta tensão entre os benefícios 
económicos e as inquietações sociais decorrentes da liberdade de circulação, a 
postura dos portugueses face à UE pode deteriorar-se. Apesar dos portugueses 
que se situam na faixa etária entre os 18-34 anos referirem a liberdade de 
circulação como a maior perda de um eventual colapso da UE, podem sentir-se 
menos inclinados a tirar vantagens dessa liberdade do que as gerações anteriores. 
E isso é possível, porque representam a faixa etária mais inclinada a considerar que 
tem melhor condições de vida do que as pessoas de outros países europeus. Do 
mesmo modo, têm maior propensão do que qualquer outra faixa etária, com 
exceção da dos 35-44 anos, a acreditar que a UE pode colapsar dentro de 10-20 
anos. Daqui parece decorrer que a liberdade de circulação ainda não convenceu 
completamente os jovens portugueses – a não ser que a propensão para acreditar 
que têm melhor qualidade de vida no seu país os dissuada de emigrar, aliviando 
assim as tensões nesta matéria.

A importância que os cidadãos portugueses dão à família e à comunidade não os 
parece ter distraído dos principais problemas internacionais. Consideram as 
alterações climáticas como a segunda maior ameaça que a Europa enfrenta (19 por 
cento considera-as como a maior ameaça, pouco menos do que os 20 por cento 
que apontam antes para os problemas da crise financeira). De acordo com o 
inquérito realizado pelo ECFR antes das últimas eleições para o Parlamento 
Europeu, apenas os cidadãos da Alemanha e do Reino Unido dão a mesma  
importância às alterações climáticas. Independentemente da “vaga verde” que 
assolou a política europeia nestas eleições, os portugueses há muito que partilham 
desta preocupação. Na verdade, de acordo com um inquérito feito aos decisores 
políticos realizado pelo ECFR em 2010 para o relatório “European security: The 

Spectre of a multipolar Europe”, desde pelo menos há uma década que as alterações 
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climáticas têm estado entre as três maiores preocupações de Portugal.

Em Junho e Outubro de 2017, grandes incêndios que foram associados ao 
aquecimento global provocaram a morte de 115 pessoas em Portugal, dando maior 
visibilidade a este tema na agenda política portuguesa. E, contudo, dados do ECFR 
indicam que as preocupações ambientais portuguesas vão muito para além do 
impacto direto interno das alterações climáticas. Os portugueses consideram o 
acesso ao ar limpo como o quarto factor mais importante para assegurar um bom 
futuro, imediatamente a seguir à capacidade de se garantir uma vida confortável, 
segurança e o respeito pelos valores. Sublinhando os seus fortes instintos 
multilateralistas, os portugueses parecem acreditar que os desafios climáticos são 
uma ameaça que exige uma resposta ao nível Europeu.

Sendo um país relativamente pequeno, virado para o exterior, Portugal aposta na 
cooperação para maximizar a sua influencia dentro do sistema internacional. 
Nalguns domínios esta abordagem tem-lhe permitido ser mais influente do que a 
sua dimensão anteveria, como demonstrado com a eleição de José Manuel Barroso 
para a presidência da Comissão Europeia entre 2004-2014, de António Vitorino 
como atual diretor-executivo da Organização Internacional para a Migração, de 
Mário Centeno como presidente do Eurogrupo desde 2018, e de António Guterres 
como secretário-geral da ONU desde 2017. Os portugueses são muito críticos do 
unilateralismo e de comportamentos não cooperativos: no inquérito do ECFR, 48 
por cento acredita que o reforço da unidade europeia é o factor mais importante 
para fortalecer a posição da UE enquanto ator global. Sendo assim, se o 
Parlamento Europeu confirmar Elisa Ferreira como a próxima comissária para a 
coesão e as reformas, o seu trabalho nos próximos cinco anos ficará fortemente 
alinhado com os interesses dos outros portugueses. Talvez isto explique o 
considerável investimento de capital político por parte do governo português para 
assegurar este cargo. Se, em simultâneo, durante a legislatura Franz Timmermans, 
o vice-presidente designado, apoiar os Estado europeus na criação de um Novo 
Acordo Verde, a confiança dos portugueses nas instituições europeias poderá 
aumentar ainda mais.

A importância da geopolítica

A política externa nunca foi um tema influente nas campanhas eleitorais 
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portuguesas. Nas eleições para o Parlamento Europeu, que os Portugueses sempre 
encararam como eleições nacionais de segunda-ordem, até os tópicos europeus 
são nacionalizados. Isso explica-se pela existência de um forte consenso entre os 
partidos políticos do arco governativo (PS, PSD e CDS) relativamente a uma política 
externa assente em três prioridades: a aliança transatlântica, a Europa, e a 
Comunidade dos países lusófonos. De eleição em eleição esses partidos vão 
mantendo as mesmas posições acerca do projeto europeu e da política externa. 
Isso continua a verificar-se, se bem que com ligeiras variações.

Durante mais de oito séculos, a política externa portuguesa teve como elemento 
central uma estreita cooperação política e económica do país com Inglaterra. Os 
dois formalizaram a sua aliança pela primeira vez em 1386 – uma aliança que ainda 
hoje em dia é válida, sendo provavelmente a mais antiga do mundo. Partilhando 
uma evidente perspectiva atlantista, Portugal e o Reino Unido encararam a política 
internacional de modo muito semelhante durante todo o século XX, inclusive – até 
recentemente – em matéria europeia. Em 1949 Portugal foi convidado a ser 
membro fundador da NATO muito por efeito da pressão diplomática britânica (e da 
posição estratégica crucial dos Açores). Ao longo dos anos 50 e 60 os dois países 
mantiveram-se juntos à margem da integração europeia, fundando a EFTA com 
vários outros países. O Reino Unido decidiu finalmente entrar na CEE em 1973, 
sendo seguido por Portugal em 1986. Porém, nos últimos anos, apesar das 
perspectivas geopolíticas dos dois países não se terem verdadeiramente alterado, 
as suas posições na política mundial e europeia foram divergindo.

Portugal é membro da zona euro e da área Schengen, mas o Reino Unido não. 
Portugal vê a participação na UE como fundamental para a sua democracia, 
enquanto o Reino Unido – tendo optado por sair do bloco – não. Portugal associa 
diretamente a sua prosperidade e modernização económica ao mercado único, o 
Reino Unido já não. Desde que se tornou membro da UE, Portugal nunca colocou 
verdadeiramente em causa o processo de integração europeia. Na verdade, apoia 
uma integração mais profunda em algumas áreas.

Portugal mantem extensos laços económicos com o Reino Unido, onde existe uma 
considerável diáspora portuguesa. O que ajuda a explicar porque é que 30 por 
cento daqueles que responderem ao inquérito do ECFR acreditam que o seu país 
deve reagir ao Brexit reforçando as suas relações tanto com o próprio Reino Unido, 
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como com a UE. Todavia, 25 por cento desses inquiridos acha que deve apenas 
reforçar os laços com a UE. Setenta e quatro por cento daqueles que destacaram a 
necessidade de Portugal reforçar as suas relações com a UE e o Reino Unido 
consideram que o bloco os protege das falhas dos governos nacionais. Isto talvez 
indicie que o Brexit esteja a funcionar como uma vacina contra o europessimismo 
– o que, por sua vez, também pode explicar porque é que o tom anti-UE baixou 
consideravelmente na atual campanha eleitoral.
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O inquérito do ECFR revelou igualmente uma mudança no posicionamento 
português face aos EUA. Portugal é, desde o final da Segunda Guerra Mundial, um 
aliado estratégico de Washington – tanto bilateral (encontrando o seu maior 
símbolo na Base das Lajes), como na NATO. Com a democratização do país essa 
relação foi-se aprofundando e expandindo para outras áreas. Lisboa foi um firme 
apoiante dos EUA durante a Guerra Fria, na guerra do Iraque, na chamada guerra 
ao terrorismo, e nas negociações (entretanto abandonadas) relativas ao acordo de 
Parceria Transatlântica para o Comércio e Investimento (TTIP). Mas algo parece 
ter mudado no modo como os portugueses olham para a política norte-americana: 
70 por cento dos inquiridos portugueses defendem a neutralidade do seu país no 
caso de um conflito entre os EUA e a China, enquanto apenas 14 por cento prefere 
apoiar os EUA.

É indiscutível que Portugal continua a ser um membro empenhado da aliança 
transatlântica – tal como os líderes portugueses não se cansam de afirmar. Porém, 
atualmente, o país parece dar maior enfâse do que nunca à autonomia dos EUA. 
Nesse sentido, ultrapassou, por exemplo, as suas reservas iniciais e comprometeu-
se com a PESCO. Isto não quer dizer que Portugal questione a importância da sua 
relação estratégica com o EUA, mas antes que sente desconforto com a atual 
abordagem da Casa Branca à política externa. As autoridades políticas – em 
especial o governo e o presidente – têm sido críticos acérrimos do unilateralismo e 
do protecionismo. A posição de partida de Portugal é a de que, num mundo cada 
vez mais global, é necessário estar aberto aos outros países e cooperar com eles. 
Para Lisboa estar sozinho não é uma opção, nem ao nível europeu nem no palco 
mundial.

Talvez esta filosofia explique a receptividade portuguesa à diplomacia e ao 
investimento chinês. Em 2011, a viver uma profunda crise económica e social, 
Portugal (com um governo PSD-CDS) foi rápido a reforçar os seus laços com 
Pequim em várias áreas. Desde então, a China e Portugal desenvolveram novas 
ligações comerciais, no sector do turismo, na agricultura, na educação e na 
tecnologia. A China adquiriu posições maioritárias na rede energética nacional, na 
principal companhia de eletricidade, na maior seguradora, bem como em bancos 
portugueses, na área da saúde, nas telecomunicações e nos portos. Em 2015, 
Portugal foi um dos países fundadores do Banco Asiático de Investimento em 
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Infraestruturas; e , em 2019, foi o primeiro país da zona euro a emitir os chamados 
Panda-bonds. Nos últimos quatro anos Portugal tem tentado estabelecer-se como 
a principal porta de entrada do investimento chinês na Europa.

É evidente que este investimento ajudou à recuperação da economia portuguesa. 
Contudo, os dados recolhidos pelo inquérito do ECFR mostram que os cidadãos 
portugueses começam a estar preocupados com a política do governo para com 
Pequim. Parecem ser da opinião que a UE deve limitar o peso económico da China 
na Europa como segunda prioridade para esta se tornar num ator global mais forte 
– depois dos já referidos esforços para reforçar a unidade europeia. (Ao contrario, 
a contenção da influência russa aparece apenas como a quinta prioridade) 
Curiosamente, os apoiantes do PSD – que lançaram esta política quando estavam 
no governo – parecem mais empenhados em conter esta influencia chinesa do que 
qualquer outro grupo de eleitores. Talvez estejam a começar a perceber os seus 
perigos.

Em relação a África, os portugueses estão convencidos que a UE deve dar 
prioridade às questões de saúde, e apenas referem o crescimento económico 
depois da corrupção e da educação. O que pode sugerir que talvez os 
investimentos comerciais portugueses naquele continente não estejam a ter o 
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retorno desejado.

Compromisso com o multilateralismo

A caminho das urnas, Portugal mantém-se um país otimista e com uma forte noção 
das suas fragilidades. Está bem consciente do que o seu futuro económico, a sua 
influência global e a sua capacidade de dar resposta aos desafios de um mundo 
interconectado estão profundamente ligados ao destino da UE. Daí partilhar do 
europessimismo – da convicção de que a UE pode colapsar nos próximos 10-20 
anos – que, de modo tangível, atravessa atualmente a UE. Os portugueses 
acreditam que, se o projeto europeu falhar, o seu futuro ficará bastante mais 
negro. Sentem, igualmente, que o seu sistema político nacional funciona melhor 
em conjunto com o da UE.

Talvez tenha sido a consciência aguda da relevância desta aliança de dimensão 
continental para o país relativamente pequeno, a razão pela qual os portugueses se 
mostram pouco receptivos à mensagem dos partidos nacionalistas. A identidade 
nacional e histórica de Portugal também deve ter contribuído para isso: o país é 
bastante homogéneo na sua composição étnico-religiosa e as suas fronteiras 
geográficas há muito que se mantém estáveis. Além disso, Portugal mostra-se mais 
aberto a outras culturas há mais tempo que a maioria dos restantes países 
europeus. Também o recente influxo de imigrantes para a Europa teve pouco 
impacto no país, pois Portugal não constitui nem um destino final de eleição, nem 
uma entrada fácil para o resto do continente.

Desde que se tornou uma democracia, Portugal nunca teve um partido de extrema-
direita ou nacionalista com apoio popular significativo ou representação 
parlamentar. Como referido anteriormente, é pouco provável que os portugueses 
deem votos suficientes ao Chega para eleger deputados. No entanto, a constituição 
deste partido reflete em certa maneira uma mudança de humor do eleitorado – tal 
como acontece com o surgimento do Aliança e da Iniciativa Liberal. Contrastando 
com o que se passa noutros países da Europa do Sul – onde novos partidos como o 
Syriza, o Podemos, a Liga e o Movimento Cinco Estrelas, cresceram 
exponencialmente alterando substancialmente a política dos países – em Portugal 
não se observa nenhuma mudança radical do sistema partidário. Tal como o 
inquérito do ECFR, todas as sondagens nacionais indicam que o Partido Socialista e 
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o Partido Social-Democrata continuam a dominar a política portuguesa. Não 
obstante, os novos partidos tornarão provável a fragmentação do voto ao centro-
direita. O que pode contribuir para ajudar os socialista a ganhar confortavelmente 
a eleições legislativas de Outubro de 2019. E com a ajuda do PAN em acelerado 
crescimento, o partido poderá conseguir a maioria parlamentar.

Independentemente dos resultados eleitorais, o próximo governo português 
continuará a dar prioridade ao multilateralismo. Esta é a abordagem número um de 
Portugal para enfrentar as questões europeias e a política mundial, desde as 
alterações climáticas à corrupção, passando pela competição económica com as 
outras potências globais. O multilateralismo molda as atitudes portuguesas 
relativas ao Brexit, o futuro da relação transatlântica e até a sua relação por vezes 
contraditória com a China (que, como analisado anteriormente, combina abertura 
com cautela). Uma vez que Portugal olha para a política da UE através das lentes da 
cooperação internacional, outros países membros podem contar nos próximos 
anos com este país como um parceiro ativo no reforço da autonomia estratégica 
europeia – um tópico certamente prioritário para próximo Alto Representante da 
União para a política externa e de segurança. Por ouro lado, Portugal ajudará com 
certeza a união a prosseguir este objetivo quando assumir a presidência do 
Conselho da UE no primeiro semestre de 2021.

Acima de tudo, os eleitores portugueses querem que, nos próximos anos, os novos 
líderes das instituições europeias deem prioridade à coesão e unidade europeias. 
Como o inquérito do ECFR mostra, esse desejo manifesta-se nas suas atitudes em 
relação a questões de política externa como os laços de Portugal com a UE depois 
do Brexit e os riscos de um eventual colapso da UE. Os portugueses enfrentaram 
desafios significativos dentro da UE – de que a crise financeira e o consequente 
resgate são exemplos – mas parecem estar convencidos de que esse é o preço a 
pagar por um objetivo mais alto. Aplaudirão a Comissão liderada por Ursula Von  
der Leyden se esta for capaz de manter unida a UE e reforçar o poder geopolítico 
do bloco.
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