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Opinião

Parecem aproximar-se do fim as  ne-
gociações entre a troika e a Grécia. E
se digo parece é apenas porque a si-
tuação se tem revelado tão instável

que ninguém pode fazer previsões sem correr
o risco de ser desmentido no minuto seguinte.
Mas, enfim, os últimos desenvolvimentos são
encorajadores. Não porque representem uma
clara derrota do governo helénico, que se sente
agora obrigado a esquecer um vasto conjunto
de promessas que fez ao seu eleitorado, mas
apenas porque talvez daqui resulte alguma es-
perança para um povo que tem sofrido na pele
as consequências de se ter deixado governar,
desde a instauração da democracia, por um
conjunto de políticos que utilizaram o engano
como política oficial nas suas relações com os
parceiros comunitários, num sinal de desres-
peito que não deixará de marcar, de influenciar
as relações multilaterais nos próximos anos.
Como influenciou o que até agora se conhece
dos resultados possíveis das negociações, con-
dicionados, todos eles, pelo clima de descon-
fiança face aos compromissos assumidos por
aquele país, justificados pelo passado, mas tam-
bém pela retórica “popularucha” e demagógica
dos últimos meses de governação do Syriza e
seus aliados da extrema direita (de onde se
prova que os extremos, por vezes, se tocam
mesmo).

Tenho ouvido falar muito da coragem dos
gregos, que souberam opor-se ao capital. Pois
sim. Seria melhor falar de teoria de jogos, em

que o o ministro das finanças helénico parece
ser especialista. Porque coragem, se os senhores
Tsipras e Varoufakis a tivessem mesmo, cora-
gem política teria sido levar as suas ideias em
frente e tomar o único caminho a que as suas
prometidas políticas teria conduzido: o não pa-
gamento dos empréstimos, a saída do Euro, o
aprofundamento da recessão que já atingiu cu-
mulativamente vinte e cinco por cento do PIB,
a rota Argentina cujas consequências são co-
nhecidas. Mas não. Porque o que o governo
grego queria não era ter coragem: era prosseguir
uma trajetória de aumento das despesas públi-
cas que os credores deveriam continuar a su-
portar, apesar de não receberem os créditos já
existentes. Traduzido para português de gente,
o que a dupla Tsipras-Varoufakis queria era
equivalente a que qualquer de nós, devedor à
banca de um montante elevado, entendesse que
a instituição financeira continuasse a empres-
tar-nos dinheiro para as férias nas Caraíbas, sem
que lhe pagássemos nada de volta nos tempos
mais próximos. E como o banco, neste caso, a
troika, não aceitou, nada melhor do que apelidar
quem emprestou o dinheiro de criminoso, e por
em duvida que o empréstimo fosse legítimo,
dado que se quer provar que a dívida é, também
ela, ilegítima.

Esta retórica teve efeitos devastadores nas
contas gregas, pelo que se alguém pode ser acu-
sado de ter cometido crimes é o governo que a
conduziu. Desde que a discussão começou, os
cidadãos já levantarem milhares de  milhões de
euros que foram postos a salvo no estrangeiro,
e a coleta de impostos caiu para níveis que se
aproximam do ridículo, porque, face às pro-
messas do Syriza, toda a gente ficou à espera de
ver as suas contribuições reduzidas e, por isso,
não pagou até nova definição dos valores devi-
dos. Excelente gestão, eu diria.

Imaginem, portanto, a surpresa com que terão

sido recebidas em Atenas as notícias de que, na
última ronda negocial, o governo se tinha com-
prometido a subir impostos! E a aumentar a
idade da reforma! E a cortar nas reformas an-
tecipadas! Todo o contrário do que se tinha pro-
metido.

Portanto, não só os senhores Tsipras e Varou-
fakis contribuíram para a deterioração das con-
tas públicas no tempo que levam de governo,
como vão ter um grave problema de gestão das
expectativas criadas e que não podem ser sa-
tisfeitas. Afinal, o fim da austeridade é... mais
austeridade. Pelo que chamar coragem ao sui-
cídio me parece extraordinariamente despro-
positado.

E quem paga? Os do costume. Muitos cida-
dãos gregos cuja única responsabilidade foi te-
rem eleito políticos que os enganaram de forma
sistemática durante o período democrático. In-
cluindo os que atualmente estão no governo
que, tendo prometido “sol na eira e chuva no
nabal”, só têm uma enorme tempestade para
oferecer.

Um outro argumento que circula na defesa
da impossível situação grega é o da democracia.
Os gregos escolheram este governo com este
programa, logo têm o direito a seguir estas po-
líticas. Pois. Isso é como a independência dos
filhos em relação aos pais. Por muito que custe
a alguns, só são verdadeiramente independentes
quando têm meios próprios de subsistência. O
que não é o caso grego, a menos que optem
por não pagar e assumir as consequências. Por-
que, de facto, e no momento atual, um emprés-
timo da Europa à Grécia é um empréstimo dos
contribuintes europeus. Isto é, são os cidadãos
portugueses, os eslovacos, para além dos fran-
ceses e alemães e todos os outros que empres-
tam, com os seus impostos, ao governo grego.
E reconheçamos que será difícil convencer, por
exemplo, os pensionistas de alguns destes países

a pagarem mais para pensionistas gregos que
já recebem mais que eles. Não quero ser eu,
agora, demagógico, mas está é a realidade com
que os governos de alguns países da zona euro
têm que se defrontar. Governos democratica-
mente eleitos, com a mesma legitimidade do
governo helénico. 

Talvez seja, por isso, a altura, depois da tor-
menta em que temos estado envolvidos, de pa-
rar e clarificar ideias. E, acima de tudo, perceber
que a solidariedade é, tem que ser, recíproca.

As experiências dos últimos anos, de promes-
sas afastadas da realidade, que tivemos em Por-
tugal, que alguns grupos tomaram como farol
da nova vida política europeia aquando da elei-
ção de Hollande, em França, e de Renzi, em
Itália, e que as mesmas agremiações, agora aco-
litadas por outras, relançaram com a eleição do
Syriza, mostram que, acima de tudo, devemos
ser realistas. 

Que a nossa independência tem os limites
próprios dos mecanismos de dependência que
livremente assumimos. E que o primeiro passo
para sermos livres não é gritarmos que temos
uma independência que na realidade não existe,
mas sim, sermos menos dependentes. |

As promessas
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Professor
Catedrático

Abicicleta faz parte da cultura da re-
gião de Aveiro, sendo porém também
verdade que essa característica se foi
desvanecendo ao longo do tempo,

muito devido à adopção do automóvel parti-
cular, originando uma redução da circulação de
bicicletas. Mas o facto é que, na região de Aveiro,
ainda é difícil encontrar alguém que não saiba
andar de bicicleta ou que não tenha uma ou
mais bicicletas na garagem, no arrumo ou na
casa do vizinho.

Desde a sua primeira edição, o Relatório da
Felicidade Mundial tem vindo a reforçar a im-
portância do bem estar e da felicidade como
indicadores fundamentais para o desenvolvi-

mento económico e social, considerando serem
estes os indicadores de maior relevância para a
implementação de políticas que conduzam
nesse sentido. Dados recentes indicam, ainda,
um aumento na qualidade de vida e de bem es-
tar dentro de comunidades que são mais pró-
ximas, ativas e colaborativas.

Jan Gehl, arquiteto e urbanista dinamarquês,
há vários anos que defende o conceito de “ci-
dades para as pessoas”, onde o convívio entre
elas seja “olhos nos olhos”, apelando para a ne-
cessidade das cidades serem desenhadas à es-
cala humana. A forma como as pessoas circulam
é um fator determinante para este conceito de
“cidades para as pessoas”, onde o carro é reti-
rado do centro da equação urbanística, trans-
ferindo o foco de reflexão para as pessoas. 

A bicicleta é considerada o meio de transporte
mais eficaz para percursos urbanos entre cerca
de 1km e até 8km. Permite a rapidez necessária
dentro da cidade, sendo simultaneamente eco-
nómico e sustentável e, por ser um transporte
de velocidade reduzida, cria uma natural acal-

mia de tráfego, o que para um centro urbano,
se traduz numa maior segurança para peões e
por consequência num potencial aumento do
número de pessoas na cidade. A bicicleta traz
benefícios para a saúde física e mental, apro-
xima-nos enquanto comunidade e facilita o con-
tacto interpessoal, fomentando uma comuni-
dade mais próxima e colaborativa. De bicicleta
sentimos e vivemos a cidade de outra forma,
fora da bolha de ar condicionado, dos conges-
tionamentos, da agressividade e do stress da ve-
locidade automóvel, com tempo para ver, parar,
observar, para dizer bom dia ao vizinho, para
conhecer e comprar no comércio local e para
desfrutar do espaço público com qualidade.

Um estudo realizado pela Universidade de
Portland refere que os utilizadores de bicicleta
em deslocações diárias caracterizam-se por se-
rem pessoas mais felizes do que os que se des-
locam de automóvel, transportes públicos ou
até mesmo a pé.

Para além dos benefícios económicos para o
utilizador, quando contabilizando os custos to-

tais (infra-estruturas, acidentes, ambiente ,
saúde, espaço ocupado, etc), directos e indirec-
tos, a utiliização da bicicleta traz benefícios eco-
nómicos para a sociedade, face aos custos de
modos de transporte menos suaves. Sendo a bi-
cicleta um elemento forte da cultura da nossa
região e uma ferramenta com tanto potencial,
contribuindo para a valorização da cidade, não
estaremos nós a precisar de pedalar um bocadi-
nho mais? Por nós e por uma cidade mais feliz!|

CICLAVEIRO é o projeto de um grupo de ci-
dadãos, aberto à comunidade, que tem como
objectivo principal o incentivo e a promoção
da utilização da bicicleta, como forma de des-
locação no dia a dia.

www.ciclaveiro.pt
ciclaveiro.wordpress.com
www.facebook.com/ciclaveiro

* Este texto foi escrito
ao abrigo do novo Acordo Ortográfico

Pedalar por uma cidade mais feliz
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As experiências dos 
últimos anos, de 
promessas afastadas 
da realidade (...), mostram
que, acima de tudo, 
devemos ser realistas


