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Desenvolvimento, Democracia e Globalização
• A figura ilustra em 3 eixos uma interação recíproca positiva:
• Globalização, medida pelo indice do KOF (Instituto Económico
Suiço) com valores entre 7 e 94 (EIXO GLOB, média 45);
• Democracia (DEM, LIB), medida pelo indice de liberdade de
Freedom House, com valores entre 1 e 7 (EIXO LIB, média 4,5);
• Desenvolvimento (DEV, PROX), medido pelo produto interno
bruto per capita relativo aos EUA, que reflete a convergência ou
proximidade, com valores entre 0 e 200 (EIXO PROX, média 30%).

• O ciclo virtuoso de GLOB, LIB e PROX é conduzido pelos
países da OCDE, enquanto comunidade de segurança, sendo
que a relação positiva no eixo vertical é quebrada pelos países
à volta da média – como Brasil, Colômbia ou Filipinas.

• A interação negativa entre DEM e DEV é a flèche rouge do gráfico.

Figura GLOB, LIB, PROX em 92 países (19742005) verde OCDE laranja Não-OCDE
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Gráfico Ciclo virtuoso quebrado fora da OCDE:
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Fonte: Referência 3 no Anexo 3

A globalização liberta aproximando
Como aproximar? Sendo igual e diferente
• Na matriz, a diferencialidade, enquanto resposta de governação
à globalização, incorpora formas de cooperação dentro e entre
nações-Estado que fomentam a competitividade, motor da
proximidade (DEV, PROX) essencial para um país como o nosso
beneficiar de GLOB.
• A cooperação interna inclui não só políticas
intergovernamentais como processos de colaboração entre
órgãos de soberania que:
– evitam eventuais excessos da separação dos poderes,
– garantem um processo orçamental são,
– promovem a abertura da economia nacional ao comércio e
investimento externos.

• Uma área de cooperação externa relevante seria a contribuição
da CPLP para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Matriz da Diferencialidade

Mercado

Política

Nacional competitividade cooperação
Global cooperação diferencialidade
Fonte: Referência 2 no Anexo 3

Memória da diferencialidade passada
• A governação promoveu o bem comum dos portugueses e
firmou a nossa diferencialidade equilibrando a Europa e o
Atlântico durante a 1ª vaga da globalização. Porém, essa
diferencialidade foi restringida pela perda da independencia
política durante a “idade do génio” (1605-1649) e pela lenta
restauração da paridade diplomática na Santa Sé (1670-1748).
• Com a saída da Corte para o Brasil (1807), as invasões
napoleónicas e a guerra civil restringiram a resposta à 2ª vaga
da globalização - mau grado uma adesão precoce ao padrão
ouro (1854). A 3ª vaga, que acelerou a partir de 1989,
também tem sido desperdiçada por falta de diferencialidade.
• A pertença europeia não explica as resposta de governação
na 2ª e 3ª vagas da globalização porquanto liberdade política
futura exige manter a reputação financeira do soberano.

Reputação financeira é diferencialidade

•Antes de 1800, Portugal e Prússia entraram em bancarrota 1
vez, em 1560 e em 1683 respectivamente, enquanto que,
durante o mesmo período houve 6 bancarrotas em Espanha e
8 em França. Entre 1801 e 1900, Portugal e Prússia falharam
pagamentos seis vezes e Espanha 7 vezes.
• A crise da zona euro criou não só uma renovada tensão
entre liberdade política e financeira mas ainda uma
turbulência na própria pertença europeia que poderá definir
um novo ciclo de liberdades e pertenças a partir de 2016.
• Depois de um século XIX desastroso, não ocorreram
bancarrotas formais em Portugal nem em Espanha, tendo
aumentado a sua reputação financeira durante o século XX.
•Relativamente a Espanha e Grécia, Portugal tem a melhoria
mais espectacular do rating de 1979 até à crise global.

Confiança na diferencialidade futura
• Nos séculos XIX e XX, as pertenças europeia e lusófona
foram sujeitas à nova dinâmica das liberdades política e
financeira, tendo ciclos virtuosos de pertenças e liberdades
sido interrompidos por viclos viciosos de igual duração.
• Ao ignorar tanto a liberdade financeira quanto a pertença
lusófona, o mito do “seguro europeu contra a ditadura”,
tosca reversão do finalismo republicano pós crise de 1890,
não ajudou a restaurar a diferencialidade.
• Nós sabemos que os valores se perdem, quando se esbate a
dignidade com que são defendidos e se plastifica o contexto
em que são vividos ou com que se defendem. Torna-se
indispensável restaurá-los para cada contexto. Saber
continuar. Jorge Borges de Macedo, Portugal: Um destino
histórico, 1990, p. 318.

Anos definidores, métrica da diferencialidade
Nos quadros 1 e 2, a interação de liberdades política e
financeira e pertenças europeia e lusófona entre 1808 e 2016
muda em “anos definidores” (1825, 1855, 1911, 1932, 1961,
1977, 1989, 1996 e 2009), definindo dez períodos de tal
maneira que a combinação de liberdades e pertenças ocorre
41% do tempo, contra 34% de restrição e ambiguidade.
• Em Anexo, mostra-se o peso da liberdade política (73%) e
pertença europeia (59%), combinação preferida pelos que,
não curando da pertença lusófona (49%) nem da liberdade
financeira (34%), ignoram a diferencialidade portuguesa.
• Em suma, num país de pequena dimensão, “saber
continuar” implica que a política externa credibilize a interna,
o que exige, além de competitividade, exige a combinação de
liberdades e pertenças na condução das políticas públicas.

Quadro 1 Combinações de liberdades e pertenças (República)

Liberdades

Pertenças

Ambiguidade

1855-1910

1989-95

1961-76
1996-2008
Restrição

1808-24

1825-54

1932-60

1911-31
1977-88
2009-16

Fonte: Atualisado da referência 5 no Anexo 3

Quadro 2 Liberdades e pertenças 1808-2016
Pertenças

Ambiguidade

Total

Liberdades

41%

3%

44%

Restrição

22%

34%

56%

Total

63%

37% 100%

Fonte: Atualisado da referência 5 no Anexo 3

Anexo 1: Liberdades em % entre 1808 e 2016
Financeira

Não

Total

Política

27%

46%

73%

Não

7%

20%

27%

Total

34%

66%

100%

Anexo 2: Pertenças em % entre 1808 e 2016
Europeia

Não

Total

Lusofonia

35%

14%

49%

Não

24%

27%

51%

Total

59%

41%

100%
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