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Que União Europeia teremos
se "Brexit" vencer?
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Seguramente uma União Europeia mais débil. Talvez,
-' mesmo, ferida de morte. Amputada de um dos seus
mais relevantes membros. atrevo-me a dizer que é o próprio
projeto europeu que ficará em causa. Para além do egoísmo
nacionalista, o que está a passar-se com o Reino Unido é, sobretudo, o resultado da demagogia dos sucessivos governos
que, desde Tatcher, sempre culparam a Europa pelo insucesso das suas políticas. Mas também é o resultado de uma clara
falta de liderança europeia. Depois do desaparecimento de
Miterrand, Kohln e Delors, a Europa integradora com o federalismo no horizonte soçobrou. Espera-nos um período de
enorme incerteza, com consequências que nem as grandes
instituições económicas e financeiras mundiais conseguem
prever. Uma coisa é já certa — se o "Brexit" vencer os britânicos pagarão uma parte forte da fatura. O nosso pequeno Portugal, esse, assumirá custos bem superiores à sua dimensão.99

- A evolução da União Europeia está associada à revoluur ção mundial global, de cariz geopolítico, social, científico e económico, em curso desde os anos 70 do século XX.
Hoje, a União justifica-se, no plano interno, para o desenvolvimento europeu harmonioso e solidário e, externamente, na
necessidade de garantir uma capacidade simultaneamente
competitiva e de estabilidade mundial face aos blocos a oeste
e a este, essencial para influenciar o desenvolvimento económico e social, e a paz no Mundo. Esta exigência maior irá ditar o futuro da Europa. Reconheçamos que o modelo da Europa social está seriamente abalado e que precisa de ser recuperado. Nesta conjuntura, extremos ideológicos unem-se na
contestação. O "Brexit" poderá vencer e poderá haver um
efeito de dominó de dimensão significativa, a vários níveis,
desde logo na Escócia, na Irlanda do Norte e em regiões de
Espanha. Mas, independentemente de um período de possível turbulência, o futuro da Europa será necessariamente de
União.99

