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Nesta primeira edição da Issue of the Month, pretendemos visitar as eleições
americanas como o evento que, fruto da ordem internacional vigente, acaba por
ser o mais saliente no mês de Novembro. Eventos como a possibilidade de uma
guerra civil na Etiópia e o reacender do conflito de Nagorno-Karabakh não podem
certamente ser menosprezados, mas os últimos quatro anos têm representado
um teste a toda a forma de organização a que nos habituámos no plano
internacional – a administração Trump adotou uma postura de competição,
inclusive com aliados, justificando-se com a ideia de que estes não estarão a
cumprir compromissos que assumiram no âmbito das organizações das quais são
membros, em particular pactos defensivos. Não se pode também ignorar o
impacto que a ordem económica internacional gerou na estrutura industrial
americana, e como este efeito causou ondas de choque que moldaram o
eleitorado americano at large. É neste contexto que uma das eleições mais
controversas de que há memória nos EUA promete ditar o futuro de forma
determinante, forçando revisões no plano da política externa nos inúmeros atores
que compõem o sistema internacional, que dão consigo pela primeira vez em largas
décadas a questionar qual será – se esta existir de facto – a grande estratégia a
longo prazo do grande garantidor de segurança e do livre comércio à escala
mundial.
Iremos dar um olhar mais aprofundado sobre este assunto nas próximas páginas,
pela mão do nosso contribuidor Gabriel Morais, a acompanhar a regular produção
de conteúdos a que a PACTA se dedica.

RICARDO CARVALHO

EDITOR-CHEFE
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A eleição de 2020, disputada
por Joe Biden e Donald Trump,

ficou marcada na história com o
maior número de votos, movidos
pelo fanatismo e pelo desejo de
mudança.

Eleitores Democratas e Republicanos moveram-se como
nunca para realizarem seus objetivos; registou-se uma
das mais baixas taxas de abstenção da história e uma
marca incrível de, em média, 156 milhões de votos,
conforme a Associated Press. Como conseguinte, houve a
sobrecarga do arcaico sistema eleitoral estadunidense.

A sobrecarga do sistema
eleitoral, os protestos, as
acusações de fraude e as
atitudes antidemocráticas
marcaram um ponto histórico
na maior e mais antiga
Constituição democrática em
vigor do mundo.
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A Constituição dos EUA foi desenvolvida durante uma
reunião constitucional após a declaração da
independência em 1787, pré revolução francesa, com o
propósito de solucionar a problemática da gestão dos
Estados. Definiu-se uma delegação de poder para cada
Estado, sendo estes responsáveis por definir as suas leis
internas, desde que elas respeitem a Constituição
Federal. 

A cedência de poder traduziu-se na impossibilidade da
realização do voto direto para as eleições presidenciais,
uma vez que cada Estado pode definir as suas regras,
incluindo o método contagem e a formação da lista
eleitoral. Portanto, a cada Estado é concedido um
número específico de membros do Colégio Eleitoral, que
correspondem ao número dos senadores juntamente à
Câmara de Representantes. Visto que a relação entre a
representação no Colégio Eleitoral é diretamente
proporcional à representação no Congresso, nota-se
que os Estados com maiores números demográficos
detêm uma vantagem no número de votos eleitorais por
Estado. 
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Em 2020, com o cenário pandémico em conjunto ao alto
número de votos, principalmente por meio dos correios,
escancararam-se o caos e a confusão no assimétrico
sistema eleitoral estadunidense. A demora, a tensão
política e as acusações de fraude ficaram expostas
para todo o mundo.

   A disputa pelo poder entre
Donald J. Trump e Joe Biden
chegou ao seu fim; o
Democrata prevaleceu
contra seu rival político. O
republicano, antes mesmo de
ser confrontado com a
derrota, já apresentava uma
estratégia falaciosa ao
tentar denunciar fraudes no
sistema eleitoral e paralisar as
contagens a seu favor, a fim
de debilitar as estruturas
democráticas e impedir a
finalização das eleições.
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As estratégias políticas de
Donald Trump na campanha
eleitoral são um reflexo de
toda a sua postura
presidencialista, recorrendo
constantemente a ataques, à
não transparência e à falta
de credibilidade em seu
discurso. Por fim, a derrota do
líder Republicano mais
conhecido mundialmente foi
inevitável. Confrontado com
seu fracasso, resistiu e
atrasou o processo de
transição, recorrendo à
suprema corte.

   Portanto, Joe Biden tomará posse como novo presidente
dos Estados Unidos, tendo em conta que sua transição já
foi aprovada e reconhecida pela equipa de Donald Trump
(dia 24 de novembro). O democrata conhecido por ter sido
vice-presidente durante a presidência de Barack Obama
detém um caráter mais social.
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Os Estados unidos enfrentam obstáculos na sua
conjuntura atual, desde a desigualdade racial às
adversidades causadas pelo COVID-19. Joe Biden
apresenta projetos antagónicos relativamente à antiga
gestão. Sendo o coronavírus o maior desafio da
atualidade, o novo presidente apresenta como medidas
de combate a criação de um teste nacional gratuito para
toda a população, em conjunto com um programa de
rastreamento para a contenção viral. As suas
declarações são marcadas pelos seguintes pontos: o
foco no bem estar do trabalhador estadunidense; a
restauração dos acordos climáticos globais (Paris Climate

Accord); a expansão do Obamacare; e o apoio a minorias.

O DESAFIO NA ESTRUTURA
SOCIAL
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Apesar dos projetos ambiciosos de Biden, o novo
presidente encontrará uma câmara de senadores
representada por uma maioria republicana. Devido a
este facto, poderá enfrentar dificuldades legislativas e
administrativas durante seu período presidencial, uma
vez que o senado detém o poder de aprovação e de
veto em âmbito legislativo e na nomeação de cargos
administrativos.

Biden mostra-se favorável aos
movimentos progressistas,
principalmente aos protestos
raciais que atingiram os EUA
este ano.

O democrata propõe as
seguintes mudanças no sistema
jurídico criminal, conhecido por
seu racismo estrutural: a
abordagem das disparidades
raciais, sociais e económicas,
em conjunto com um programa
de subsidio de 20 mil milhões de
dólares a fim de incentivar os
esforços estatais na extinção
de penas mínimas obrigatórias
na reabilitação, na
descriminalização à canábis e,
pôr fim, à pena de morte.
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UMA PERSPETIVA
GOVERNAMENTAL

O desafio na câmara de senadores
não é o único, o Democrata
também terá que lidar com mais de
70 milhões de eleitores
Republicanos. Confrontado com
estas possibilidades, Joe Biden
adere uma estratégia unificadora e
pacífica, a fim de diminuir a
polarização política e seus
obstáculos governamentais.

Ao se tratar de uma superpotência,

as políticas internacionais
estadunidenses são de grande
importância para todo o Sistema
Internacional. Portanto, espera-se
uma estratégia adversa à utilizada
na administração de Donald Trump.

Estas estratégias são baseadas no
multilateralismo, isto é, na
recuperação de alianças e de
tratados que foram dissolvidos, nos
reforços dos laços transatlânticos
e, principalmente, na recuperação
de aliados europeus tradicionais.
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No âmbito da atual conjuntura,

as duas superpotências China e

EUA disputam uma guerra

comercial. Como acima referido,

as políticas de Joe Biden são

antagónicas às de Donald Trump,

entretanto o objetivo de conter

a China ainda se mantém, mas a

partir de novas estratégias. O

“America Alone and America

First’’ tende a perder espaço

para o multilateralismo.

A eleição americana de 2020,

marcada pela polarização,

chamou à atenção de todo o

mundo. A importância do seu

resultado é inegável e atingirá

todos os atores do Sistema

Internacional. Portanto, mesmo

com as aspirações a mudanças

apresentadas por Joe Biden,

ainda estamos numa fase

prematura para definirmos

fatualmente as mudanças que

ocorrerão no sistema interno

estadunidense e no cenário

internacional.

UMA PERSPETIVA

GOVERNAMENTAL
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ARTIGOS DO MÊS/

PODCAST
A Eleição Presidencial dos EUA de
2020 e os Swing States

O Mundo de 2 a 8 de Novembro

O Mundo de 16 a 22 de Novembro
NOVEMBRO 1, 2020

 NOVEMBRO 8, 2020

NOVEMBRO 22, 2020

O Mundo de 23 a 29 de Novembro
NOVEMBRO 29, 2020
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