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O novo paradigma da polO novo paradigma da políítica externa tica externa 

nortenorte--americana.americana.
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… E a fechar, nesta Quadra Natalícia, uma mensagem e specialmente 
para si, que nos acompanha. Que o seu Natal seja cheio de paz e harmonia 

em companhia dos amigos e da família.
Que a passagem deste ano

renove e revigore
em todos nós a esperança

de saúde,
prosperidade,
bem estar
e felicidade.

XI LEGISLATURA: Está a oposição 
à procura dum desastre financeiro?
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No mês em que Barack Obama é
contemplado com o Prémio Nobel da Paz, 
os EUA lançam uma nova estratégia na 
guerra no Afeganistão, que passa por um 
reforço maciço do aparelho militar no 
terreno.

Não obstante o carácter controverso 
desta nomeação, sustentada na sua 
mensagem pelo desarmamento nuclear e 
pelo diálogo diplomático, parece resultar 
daqui uma inegável contradição entre a 
sua mensagem de paz e os seus actos 
bélicos. Como explicar então a politica 
externa de Obama?
O LEGADO BUSH
Na verdade, a estratégia de Obama, mais 
do que uma visão, é moldada pela força 
das circunstâncias.
O seu antecessor, George W. Bush 
beneficiou dum ciclo económico 
extremamente favorável, nos mandatos 
de Clinton, com excedentes orçamentais, 
que alimentaram em Bush a ideia de que 
os EUA teriam capacidade para sustentar 
a luta global contra o terrorismo, como 
premissa para um mundo pós-11/09, mais 
pacifico.
Com efeito, as intervenções militares dos 
anos 90, foram breves e sem grandes 
impactos no OE americano.

Tudo mudou com os conflitos 
insurreccionais do sec XXI. Operações 
militares de guerrilha de elevada 
intensidade, as guerras do Iraque e do 
Afeganistão, desencadeadas de forma 
irreflectida por Bush trouxeram um grave 
deficit orçamental, que delapidaram o OE 
dos EUA.

Obama, não tem margem para grandes 
aventuras. Evitar a derrocada financeira, 
reformular o modelo falido do sistema de 
saúde americano, integrar o combate às 
alterações climáticas, são agora 
prioridades bem mais urgentes. Tem por 
isso que fazer escolhas: o “downsizing” da 
“Guerra ao Terror” libertará verbas para 
os investimentos na saúde, ambiente, 
economia. 

Na verdade, a escolha de Obama é a real 
constatação das limitações do poder 
americano. Mesmo no campo militar, os 
adversários da América sabem agora 
como desgastar a poderosa maquina 
militar americana.

NOVOS OBJECTIVOS
Obama redefiniu agora a Al-qaeda como 
o inimigo declarado da América, excluindo 
desde logo outros movimentos terroristas, 
como o Hezbollah e o Hamas (pelas suas 
raízes na sociedade civil). O objectivo 
passa agora por convertê-los em 
movimentos exclusivamente políticos 
(exemplo do IRA na Irlanda).

Quanto às guerras, e “acalmado” que está
o Iraque, Obama admite no Afeganistão, 
uma aproximação aos talibans, sobretudo 
que os afaste da Al-qaeda. Conta para 
isso, com este reforço militar de 30.000 
homens, para ganhar uma posição de 
força no terreno, e conseguir negociar um 
acordo favorável com os talibans. 

O Irão, que no tempo de Bush, seria o 
próximo alvo, em Obama, tem um 
presidente americano disposto a negociar.
O mesmo canal diplomático está a ser 
implementado com damasco.
Obama segue assim a Doutrina Nixon de 
“contenção”, tentando quebrar a barreira 
islâmica anti-americana, e eventualmente 
provocar a tensão entre estes dois países 
do Médio-Oriente, ao promover as 
respectivas ambições de protagonismo no 
Mundo Islâmico.
ESTRATÉGIA ARRISCADA?
Todavia, esta estratégia diplomática, 
sendo uma necessidade, pode revelar-se 
infrutífera. Paradoxalmente, Obama
dificilmente ganhará uma negociação que 
não conseguiu impor no campo de 
batalha.
A Doutrina Obama de relançamento da 
diplomacia, mais não é que uma 
necessidade. E por muito meritória que 
seja no sistema internacional, encerra em 
si o claro sinal da actual fraqueza do 
Ocidente. Tal facto abre espaço para a 
ascensão de novas potências regionais, 
muito mais propensas à conflitualidade, 
para atingirem os seus intentos.

Na Sessão Plenária de 27 Nov. da A.R., a 
oposição assumiu em bloco, a suspensão da 
entrada em vigor do Código Contributivo, 
proposto pelo PS, para o combate à evasão 
fiscal. Não bastando, foram aprovados 11 
diplomas que, contra as propostas do PS, 
implicarão um aumento de despesa em cerca 
de 2000 milhões de euros.
Esta estranha aliança entre a direita, PCP e 
BE, não só está claramente apostada no 
bloqueio ao futuro OE, desrespeitando assim 
as recentes eleições, que deram a vitória ao 
PS, mas aparenta com irresponsável regozijo, 
a maior indiferença à prioridade de redução 
do défice das contas públicas.
PORTUGAL DEVE REGISTAR A 
HIPOCRISIA DESTE POPULISMO, QUE SÓ
COMPROVA A FALTA DE SOLUÇÕES DA 
OPOSIÇÃO.


