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António Goucha Soares Professor catedrático de Direito Europeu (ISEG)

“A zona euro funciona  
numa lógica de junta militar”

Textos Luísa Meireles 
Fotos Alberto Frias

Foi uma proposta inesperada a 
do Presidente francês, de no res-
caldo da crise grega propor um 
Parlamento, um Governo e um 
orçamento da zona euro. Mas 
Hollande tem razão, é necessá-
rio mais integração. E sobretudo 
democratizá-la, diz o professor 
de Direito Europeu.

PP APpropostaPdePFrançoisPHol-
landePéPumaPfugaPparaPaPfrenteP
ouPumaPpropostaPnecessária?PPP

 R Um pouco das duas. É fuga 
para a frente, porque as pessoas 
estão cada vez mais céticas em 
relação à integração mas, por 
outro, é absolutamente neces-
sária porque a União Económi-
co-Monetária (UEM) foi cons-
truída de forma incompleta.  

PP EPtemPumPladoPnacional?PPP
 R Foi a França que lançou o 

projeto da UEM para poder 
controlar a Alemanha, mas a 
grande ironia é que esta trans-
formou o projeto da moeda 
única num mecanismo que lhe 
permitiu uma hegemonia e li-
derança total no processo de 
integração europeia. A França 
está a tentar conquistar a ini-
ciativa política.   

ENTREVISTA

PP EPaPpropostaPdePumPGovernoP
reduzido?

 R Hollande fala de um peque-
no governo. Mas que critérios? 
Grandes contra pequenos? In-
suportável! Credores contra 
devedores? Mais ainda. A le-
gitimidade acrescida dos paí-
ses fundadores é uma retórica 
pouco plausível.   

PP ÉPduroPdePengolir.PPP
 R Qualquer solução que deixe 

países de fora levanta proble-
mas. Porque fica a Espanha de 
fora, que é a quarta economia 
da zona? Porque fica o Luxem-
burgo dentro, que é uma espé-
cie de paraíso fiscal? Pode acei-
tar-se um Governo sem todos 
os Estados, mas numa base de 
uma rotação, por exemplo. O 
importante é negociar.

PP Porquê?P
 R Os grandes problemas da 

zona euro são a falta do pi-
lar económico, o orçamento 
europeu, formas de gerir em 
comum a dívida pública dos 
países, eventualmente dar um 
mandato mais alargado ao 
BCE. São as questões de fundo.

PP EPaPAlemanhaPaceitaPessasP
propostas?PPP

 R Será muito difícil aceitar o 
orçamento. De cada vez que 

se fala em repartir o custo do 
ajustamento, nomeadamente 
através dos excedentes comer-
ciais (a Alemanha tem-nos na 
ordem dos 8% do PIB) evoca o 
perigo de uma união de trans-
ferências. Vê isso como uma 
espécie de usurpação dos seus 
recursos e por isso faz um dis-
curso de vitimização.  

PP APPortugalPinteressaPaPpro-
posta?PPP

 R Sobretudo, interessa-lhe 
completar as lacunas da UEM. 
Desde o início da crise, houve 
um enorme aumento do con-
trolo orçamental da zona euro 
sobre os Estados nacionais, que 
deixou os países sob assistência 
em situação de protetorado, 
para usar a linguagem do Go-
verno. Isso diminui-nos politi-
camente.  

PP DevePparticiparPnoPGoverno?PPP
 R Há 20 anos achava que Por-

tugal devia estar sempre na 
luta da frente da integração, 
hoje estou mais cético. Cons-
truímos um modelo de integra-
ção muito desequilibrado.   

PP Porquê?P
 R No Eurogrupo nunca se 

vota e, mesmo não existindo 
formalmente, é o órgão de 
gestão da zona euro. Tem uma 

liderança inequívoca de facto, 
mas a sua relação com os prin-
cípios essenciais da democra-
cia é esquisitíssima.   

PP EntãoPquePdevePfazerPPor-
tugal?PPP

 R Alinhar pelos países que 
querem melhorar o funciona-
mento da zona euro e demo-
cratizá-la. Ela funciona numa 
lógica de junta militar, se aten-
tarmos ao seu comportamento 
em relação à Grécia, uma hu-
milhação como não se via há 
100 anos na Europa. O grau 
de prepotência foi enorme, e 
a zona euro atua por mecanis-
mos à margem da lei. Falar 
hoje da violação dos tratados 
é excêntrico. A normalização 
democrática da zona tem de 
estar em cima da mesa.   

PP Portanto,PháPquePnegociar...PPP
 R Claro. E Portugal tem de 

perceber quais são os seus 
parceiros naturais, com quem 
tem maior afinidade históri-
ca, cultural, civilizacional e até 
económico-financeira, os paí-
ses do sul da Europa. Portugal 
tem feito a figura do menino do 
coro da zona euro desde 2011 
e as coisas saíram bem. Teve 
muita sorte, estava no sítio cer-
to no momento certo e foi feliz.
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VEREDICTO 
INQUIETANTE    

António Goucha Soares 
não está nada otimista 
com a situação na UE. 
Apesar de achar que, 
tal como está, a UEM 
“foi o maior erro do 
processo de integração”, 
a sua preocupação é 
outra: que a Alemanha 
tenha atravessado o 
Rubicão e questionado 
o princípio da pertença 
à zona euro. Pode sair 
a Grécia, mas também 
outros. A Alemanha, 
se demasiado 
pressionada? “No euro, 
estamos forçados a 
continuar amarrados? 
Provavelmente. Pode-
se melhorar? Sim. 
Estão todos dispostos? 
Não parece. Quem é o 
grande beneficiário? A 
Alemanha. Quer mudar? 
Não. Enquanto houver 
esta incompreensão 
não saímos daqui”. Um 
veredicto inquietante.


