
 
PROJECT FOR THE NEW AMERICAN CENTURY 

 
Estabelecida em 1997, é uma organização educacional, sem fins lucrativos, que tem como objectivo 
promover a liderança mundial pela América. O projecto foi iniciativa, do New Citizenship Project. 
 
DIRECTORES DO PROJECTO: 
 
WILLIAM KRISTOL: Editor do The Weekly Standart (…) Chefe do pessoal do vice presidente Dan Quayle 
durante a primeira administração Bush (…) escreveu o artigo “The future is now: American confronts the 
new genetics” com Eric Cohen 2002 (…) aparência regular na Fox Chanell. Participa nas mesas do Institute 
Manhattan, no John M. Ashbrook Center of Public Affairs e na Shalem Foundation. 
 
ROBERT KAGAN: Socio senior  na Carnegie Endowment for International Peace, editor no Weekly Standart 
e colunistas no Washington post. Autor do livro  “Of Paradise and Power: American and Europe in the New 
World Order.(…) 
 
BRUCE JACKSON: é o fundador do Project on Transitional Democracies (…) militar, serviu no departamento 
da defesa Americano em várias politica sobre forces nucleares e controlo de armas. Trabalhou no Lehman 
Brothers, como estratega nas operações de comércio de propriedades, foi vice presidente de estratégia e 
planeamento na Lockheed Martin Corporation (…) É o presidente do comité dos Estados Unidos na NATO. 
Foi também presidente do Commitee for the Liberation of Iraq. (…) 
 
RANDY SCHEUNEMANN: Fundador do Commitee for the Liberation of Iraq (…) Esteve envolvido nas 
deliberações do senado para o uso do poder militar Americano na Somália, Coreia, Iraque, Haiti e Bósnia. 
Foi coordenador da política republicana nas reformas das Nações Unidas, poder de guerra pelo congresso, 
alargamento da NATO, mudanças climáticas, sanções económicas, mísseis balísticos de defesa e tecnologia 
transferidas para a China. (…) Trabalha no Project on Transitional Democracies e no International 
Republican Institute. 
 
PROJECTISTAS: 
 
ELLEN BORK ( Director): (…) membro sénior do comité do senado dos Estados Unidos para o Pacifico e Ásia 
nas relações externas. Conselheira de Martin Lee, presidente do Partido Democrático de Hong Kong, foi 
membro do German Marshal Fund´s Transatlantic Center em Bruxelas. (…) Escreve artigos para o 
Washington Post, Financial Times, Asian Waal Street Journal, Weekly Standart, Humanitarian Affairs 
Review, Colunista no new York Sun. 
 
GARY J. SCHMITT (Membro sénior): (…) foi escolhido pelo president Reagan para director executive do 
concelho da Foreign Intelligence. (…) Coordenador no Working Group on Intelligente Reform (…) 
 
THOMAS DONNELY (Membro sénior): (…) membro residente na American Enterprise Institute (…)  
Jornalista no Army Times: Ajudou a lançar o Defense News. Foi editor executivo do National Interest. (…) 
Escreveu o livro “Operation Just Cause: The Storming of Panamá (…) tem publicações no Weekly Standart, 
Washinton Post, National Interest (…) 
 
REUEL MARC GERECHT (Membro sénior): Director da iniciativa Médio Oriente dentro do projecto, membro 
residente no American Enterprise Institute. (…) Antigo membro da CIA. Escreve sobre terrorismo, Médio 
oriente, Ásia central no New York Times, The Waal Street Journal, The Washington Post (…) The Weehly 
Standart (…) Playboy e Talk. 
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TIMOTHY LEMANN ( Director assistente) e MICHAEL GOLDFARB (Investigador) 
 

DECLARAÇÃO DE PRINCIPIOS 
 
A política externa e de defesa Americana está à deriva. Os conservadores criticaram a política incoerente 
da administração Clinton. Também resistiram a impulsos isolados vindos dos próprios colegas. Mas os 
conservadores não têm a confiança avançada de uma visão estratégica do papel da América no mundo. 
Eles não têm estabelecido os princípios orientadores para a política externa americana. Deixaram que 
diferenças entre tácticas, obscurecesse acordos potenciais em objectivos estratégicos. E não lutaram por 
um orçamento para a defesa que mantenha a segurança da América e defenda os interesses americanos 
para o novo sec. 
 
Nós queremos mudar isso. Nós queremos todo o apoio para a liderança global americana. 
 
No final do sec. XX, os Estados Unidos é o poder mais proeminente. Tendo liderado a vitória na guerra fria, 
a América enfrenta uma oportunidade e desafio. Tem os Estados Unidos a visão para construir objectivos 
como nas décadas passadas? Tem os Estados Unidos, maneira de moldar o novo século aos interesses 
favoráveis aos princípios Americanos? 
 
(…) Estamos a viver do capital—tanto pelos investimentos militares como pelas conquistas da politica 
externa—construído pelas administrações passadas. Cortes no orçamento da defesa e politica extrema, 
desatenção para com as ferramentas de governação, e lideranças inconstantes tornam difícil a 
manutenção da influência Americana no mundo. E os benefícios comerciais de curto prazo ameaçam 
substituir considerações estratégicas (…) 
 
Parece que nos esquecemos o elemento essencial para o sucesso da administração Reagan: Um poder 
militar que está preparado para os desafios de hoje e do futuro; uma politica externa que fortaleça e 
propositadamente promova os princípios Americanos fora de fronteiras; e liderança nacional que aceite a 
responsabilidade dos Estados Unidos no mundo. 
 
Claro que os Estados Unidos devem ser prudentes na forma como exercitam o seu poder (…) A América 
tem um papel importante em manter a paz e a segurança na Europa, Ásia e Médio Oriente (…) A história 
do sec XX deve-nos ensinar a importância de moldar as circunstancias antes da crise emergir, e encontrar 
as ameaças antes delas surgirem. A história deste século deve-nos ensinar como levar a causa da 
liderança Americana. 
 
As consequências de tais planos: 
 
Temos de aumentar os gastos na defesa significativamente se queremos levar a cabo as nossas 
responsabilidades globais de hoje e modernizar as nossas forças armadas para o futuro 
 
Temos de fortalecer os laços com aliados democráticos e desafiar os regimes hostis a aceitar os nossos 
interesses e valores. 
 
Temos de promover a liberdade política e económica no mundo. 
 
Temos de aceitar a responsabilidade do papel único dos Estados Unidos em preservar e expandir uma 
ordem internacional amiga para nossa segurança, nossa prosperidade e nossos princípios.  
 
NO SEU SITE PODES LER ESTES ARTIGOS: 
A Nato para a Àsia (Ajuda à Coreia do Sul) ; Papa nomeia o bispo Zen para restaurar a ordem do Vaticano 
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Carta ao presidente Bush sobre Israel, Arafat e a Guerra ao Terrorismo 2002 ; A Europa Esquecida 2004. 
Entre muitos outros… 
 
Retirado do Web site da: New American Century 
 

NEO- CONSERVADORES 
Todos os intervenientes são neo conservadores. 
O neo-conservadorismo surgiu nos Estados Unidos para confrontar o liberalismo social, relativismo moral e 
combater a contra cultura da Nova Esquerda dos anos 60. 
Os seus representantes ao público foram Ronald Reagan e George W Bush. 
Levou elementos da esquerda a alinhar nos ideais de política direitista. 
Defendem que a política externa é o pilar mais importante do governo, a fim de manter os Estados Unidos 
como superpotência do Mundo, condição indispensável para a manutenção da ordem mundial. O seu 
primeiro representante declarado foi Irving kristol, que escreveu por exemplo “Two Cheers for Capitalism”. 
Foram considerados anti-fascistas, muitos estiveram ligados a movimentos socialistas Trotskistas, 
sindicalistas e anarco-sindicalistas. Defendiam as ideias do New Deal. 
Defendem a globalização, mercado livre, espionagem global, etc. 
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