
ITÁLIA: A duas semanas do referendo… 

 

“O clima de incerteza que reina no país é um fardo” (o patrão dos patrões italianos) 
 

A menos de duas semanas do referendo constitucional que deve realizar-se a 4 de Dezembro, 

multiplicam-se os comentários sobre o que se joga neste escrutínio em Itália, bem como a nível 

europeu. 

 

À medida que se aproxima o dia 4 de Dezembro, a inquietação é cada vez maior. 

«Uma vitória do “sim” poderia reforçar a actual coligação no seu ambicioso programa de reformas. Mas, 

uma vitória do “não” poderia abrir um período de incerteza sobre a estabilidade política da actual 

coligação», escreve o responsável pelo Instituto financeiro JP Morgan. 

E é este último cenário que parece desenhar-se, pois ainda a meio de Novembro, na última sondagem 

autorizada antes do voto, o “não” teve mais 5% que o “sim”. 

Para evitar a derrota anunciada, Matteo Renzi – o Primeiro-ministro do Governo italiano – recorre a tudo. 

«Sozinho contra todos», é a manchete do jornal francês Le Monde, de 22 de Novembro. 

Isolado no país após a esmagadora derrota nas eleições municipais, e também isolado na sua própria maioria 

– onde uma ala do Partido Democrata faz campanha a favor do “não”. Isolado, apesar do apoio do presidente 

dos EUA, Obama – que saudou as reformas propostas por Renzi, aquando da sua visita à Casa Branca. 

Mas há alguém com que o chefe do Governo italiano pode contar, num apoio sem falhas: é o presidente da 

Confindustria (a CIP italiana - NdT). Uma posição que é óbvia para o patrão dos patrões italianos, que 

justifica deste modo o voto unânime do Conselho Geral da sua organização a favor da reforma 

constitucional: «É normal, nós somos um corpo intermédio que quer contribuir para que o país mude, para 

que as empresas sejam mais competitivas (…). Para isso, é necessário estabilidade. As empresas devem 

poder contar com um quadro institucional e normativo simples e seguro, sem o qual a máquina dos 

investimentos não será relançada.» Uma vitória do “não” seria para ele o «sinal de uma Itália que não quer 

mudar, tudo ficaria com dantes e nós não podemos permiti-lo».  

Após a reforma do Jobs Act (Código do Trabalho - NdT) – verdadeiro presente ao patronato – a 

Confindustria quer mais! A reforma constitucional, que visa permitir a aceleração da reforma das leis, é um 

bom instrumento para isso. Mas, enquanto espera por ela, a Confindustria declara que «o clima de incerteza 

que reina no país é um fardo». 

A nível internacional, o mundo da finança espera também com uma grande inquietação o resultado deste 

escrutínio. O Financial Times – principal jornal económico britânico – vê nele um possível cenário 

apocalíptico: «A 5 de Dezembro, a Europa poderia acordar com uma ameaça de desintegração imediata.» 

Pelo seu lado, o Wall Street Journal – principal quotidiano dos EUA – avalia as consequências do resultado 

do referendo que «servirá para dar o tom, em 2017, sobre o clima político e os investimentos em Itália e no 

resto da Europa».  

Se este referendo é crucial para Matteo Renzi e as suas reformas, ele é-o ainda mais para toda a Europa, 

onde a crise política – conjugada com a crise económica e bancária na terceira maior economia europeia (a 

Itália - NdT) – arriscaria contaminar o resto da Zona Euro, desagregando um pouco mais a União 

Europeia… 

Para os trabalhadores, os jovens e os aposentados italianos, o referendo constitucional transformou-se num 

voto a favor ou contra o governo de Renzi. Multiplicam-se as greves e as mobilizações: greve nacional nos 

transportes públicos, greve dos autocarros e do Metro em Roma, greve nos Correios e Comunicações, greve 

dos médicos e de todas as categorias profissionais no sector da Saúde, mobilização dos professores contra 

uma reforma relativa à avaliação,… 

A posição da principal Confederação sindical italiana, a CGIL (Confederação Geral Italiana do Trabalho) – 

a favor do voto “não” no referendo – é um ponto de apoio incontestável, que acentua ainda mais a crise 

política no país. 


