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COMPARAÇÃO DO DÉFICE NO FINAL DO 1.º MANDATO 
EM PONTOS PERCENTUAIS

RONALD REAGAN

+8,2 +11 +1

+6,6 +19,6

+20,4
GEORGE W. BUSH

GEORGE BUSH BILL CLINTON

VALOR ESTIMADO 
PARA OS DOIS 

MANDATOS

BARACK OBAMA

.

 2000

Apesardo estado lastimoso
da economia, Obama alcan-
çou algumas vitórias. Apri-
meira (que Romneypromete
eliminarse eleito) é o Dodd-
FrankAct, para regularo
sector financeiro: a lei torna
as hipotecas mais difíceis e
impõe limites às taxas sobre
cartões de crédito. Contudo,
a regra Volcker, incluída nes-
sa lei para limitaras activida-
des especulativas dos ban-

cos de investimento, não foi
aplicada. Aadministração de
Obama conseguiu também
evitara falência do sector
automóvel, conseguiu baixar
a taxa de desemprego de
9,7% em 2010 para 8,2%
em Junho deste ano e redu-
ziros impostos anuais sobre
famílias da classe média para
os 3600 dólares. Aqui, Oba-
ma falhou numa das suas
grandes propostas: a de
aumentaros impostos aos
mais ricos e acabarcom os
cortes de impostos ofereci-
dos porBush aos multimilio-
nários. Outro falhanço é que
9 milhões de americanos
deveriam tersido apoiados
pelo fundo de prevenção de

ECONOMIA.
O ASSUNTO
FRACTURANTE
DESTAS
PRESIDENCIAIS

●●● Em três anos, o
consumo de petróleo
importado nos EUA caiu
abaixo dos 50% pela pri-
meira vez em 13 anos.
O país produz hoje mais
petróleo que há oito
anos e possui mais plata-
formas petrolíferas e de
gás do que a soma do
resto do mundo. A pro-
messa de introduzir um
“limite a todas as emis-

sões de dióxido de carbo-
no, sob supervisão de
cientistas qualificados,
para abrandar as altera-
ções climáticas” – redu-
ção de 80% até 2050 –
ainda não avançou. O
limite que propôs impor
no mercado de emissões
de carbono foi chumba-
do no Senado. Ainda
assim, em Fevereiro de
2009 conseguiu pôr em
marcha o plano de relan-
çamento da economia de
787 mil milhões de dóla-
res que ajudou a finan-
ciar infra-estruturas e
energias renováveis.

ENERGIA/AMBIENTE
IMPORTAÇÃO DE
PETRÓLEOCAIU 50%,
MAS AMBIENTE FOI
ESQUECIDO

●●● Uma das bandei-
ras de Obama em 2008,
a cobertura universal de
cuidados de saúde, avan-
çou. A lacuna do Obama-
care, como o plano foi
baptizado pelos media, é
o Affordable Care Act,
que obriga todos os ame-
ricanos sem seguro a
comprar um até 2014 ou
a pagarem multa. À par-
te isto, várias provisões
do plano já foram aplica-
das: desde Agosto de
2012, as companhias de
seguros são obrigadas a
fornecer contraceptivos
e mamografias gratuitas
aos seus clientes e pelo
menos 80% do que
cobram tem de ser usa-
do em cuidados de saú-
de, valor que dantes era
contabilizado como cus-
to administrativo ou
margem de lucro empre-
sarial. Graças ao Obama-
care, todos os jovens até
aos 26 anos podem ago-
ra beneficiar do seguro

dos pais e os descontos
na compra de medica-
mentos para idosos já
ajudaram os mais velhos
a poupar mais de 2,4 mil
milhões de euros. Em
contrapartida, Obama
teve de abdicar de algu-
mas alíneas, entre elas o
financiamento a longo
prazo de uma rede de
lares de idosos. Durante
as campanhas para estas
eleições, Romney pro-
meteu que, se for eleito,
vai acabar com este pla-
no de saúde, em quase
tudo semelhante ao que
ele próprio aplicou no
Massachusetts quando
era governador do esta-
do (isso levou Obama a
baptizar Romney “avô”
do Obamacare). Mesmo
assim, o republicano diz
que manterá “alguns
pontos, como garantir
que pessoas com doen-
ças prévias à adesão a
um seguro tenham aces-
so a ele”.

SAÚDE. OBAMACARE AVANÇOU
AMEIO GÁS E TORNOU-SE ARMA
DE CAMPANHADE MITT ROMNEY

Obama
vs.

Romney

“Esta eleição é uma
escolha entre o status
quo – manter as
políticas dos últimos
quatro anos – ou
escolher uma
mudança real que
ofereça a promessa
de crescimento real
e a de que o futuro
será melhor do que
o passado”

“Cada dólar que propus investir tem um
corte a condizer. Por exemplo, gastamos
15 mil milhões por ano em subsídios a
companhias de seguros. Isso não ajuda os
velhos a ficarem melhor. É uma prenda.
Quero analisar o orçamento federal linha
por linha, cortar o que não funciona e
melhorar o resto. Assim que
ultrapassarmos esta crise, teremos
de abraçar uma cultura de
responsabilidade: as empresas,
o governo federal e indivíduos
que vivam para além
das suas posses.”

devolução de casos por
incumprimento de hipoteca
(de 75 mil milhões) mas a
resistência dos bancos fez
com que só 500 mil pessoas
tivessem sido abrangidas
até Setembro. Acampanha
republicana acusa o presi-
dente de teracrescentado
5,3 biliões de dólares à dívida
nacional em três anos. Mes-
mo assim, as previsões são
de que o défice deve baixar
de 1,3 biliões em 2011 para
901 mil milhões em 2013. A
uma semana das presiden-
ciais, o Departamento do
Tesouro avisou que o país vai
atingiro limite legal de endivi-
damento (16,7 biliões) a 31
de Dezembro deste ano.

O QUE DIZ MITT ROMNEY “Vou adoptar políticas
sem arrependimento pela nossa independência ener-
gética e que reduzirão as emissões de CO2. Em 2011,
a Rússia vendeu 500 mil milhões de dólares em petró-
leo. É um imperativo estratégico tornarmo-nos energe-
ticamente independentes em vez de pôr dinheiro nas
mãos de quem não gosta assim tanto de nós.”

dólares é a esti-
mativa de redu-
ção do prémio

anual de seguro,
por família,

quando a lei esti-
vertotalmente
implementada
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