
 
Rui Tavares 
OPINIÃO 

Afinal somos todos euro-otimistas 

A política europeia está em vias de se normalizar, no sentido em que cada vez 
mais ela será uma competição entre visões distintas da UE e cada vez menos 
uma discussão sobre se a UE deve ou não existir. 

29 de Maio de 2019, 6:49 

Um estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do ISCTE - 
Instituto Universitário de Lisboa foi publicado na passada sexta-feira no Expresso, 
merecendo a chamada à capa: “Grande sondagem mostra que os portugueses são euro-
otimistas”. “Em nove perguntas qualitativas sobre o projeto europeu”, os portugueses 
responderam que não querem sair da União Europeia nem do euro (90% no primeiro caso) 
e que desejam que a UE tenha mais capacidade de decisão em matéria económica e, 
sobretudo, que tenha mais integração política, estando mais próximos de defender a 
formação de uns Estados Unidos da Europa do que de defender a fragmentação da União 
Europeia. Apenas numa pergunta os portugueses se declaram insatisfeitos com o projeto 
europeu: consideram a União Europeia pouco democrática. E têm razão. Até agora, 
a União Europeia tem sido mais um “clube de democracias” do que uma democracia 
inteira. 

Mas não seria necessário fazer um estudo para chegar a tais conclusões: bastaria ter 
acompanhado a campanha eleitoral para as eleições europeias em Portugal. De repente as 
declarações tonitruantes — nomeadamente de PCP e BE, mas não só — contra a União 
Europeia praticamente desapareceram do discurso partidário. Foram substituídas por 
política doméstica e tricas entre candidatos dos grandes partidos. Isto quer dizer que os 
partidos sabiam que não valia a pena disputar um voto eurocético que não passa, no nosso 
país e na melhor das hipóteses, dos dez por cento. 

Onde havia partidos que tinham feito prioridade política de “preparar a saída do euro”, a 
viola foi enfiada no saco. É possível que regresse depois das eleições, mas a verdade é que 
quando houve oportunidade para explicar aos eleitores como “a UE é um projeto 
irreformável” (ladaínha que ouvi mil vezes nos últimos anos) ou como se pode sair do euro, 
a oportunidade não teve tomadores. 
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O mesmo aconteceu no resto da UE. Com a única exceção do Reino Unido, nenhum 
partido ganhou eleições defendendo a saída da União. A extrema-direita desviou o seu 
discurso da saída da União e do euro para aquilo que na verdade sempre os animou, o 
discurso contra os estrangeiros pobres, de outra religião e com outra cor de pele. Como 
nenhum jornalista quis notar durante os últimos anos, apesar de estar à vista de todos, a 
grande surpresa das eleições não foi a subida da extrema-direita, mas sim a “Onda Verde”: 
a subida dos partidos da esquerda ecológica e pró-europeia que dinamizam a oposição em 
vários países europeus, a começar pela Alemanha. E o Partido Popular Europeu, que tem 
dominado a política europeia desde o início deste século, é bem capaz de perder a atual 
predominância nas instituições europeias, a começar pela presidência da Comissão 
Europeia — o que seria uma excelente notícia. 

O que isto significa é que a política europeia está em vias de se normalizar, no sentido em 
que cada vez mais ela será uma competição entre visões distintas da UE e cada vez menos 
uma discussão sobre se a UE deve ou não existir. O discurso eurofóbico continuará a 
existir, no debate intelectual e académico, mas a verdade é que ele foi traído pelos próprios 
políticos que juravam defendê-lo. Os líderes eurofóbicos e eurocéticos, como vulgares 
líderes que são, seguem o seu povo. E o seu povo já não quer sair da UE. 

Resta no entanto uma outra discussão muito mais interessante: o que fazer com a UE? E aí 
talvez os nossos políticos fizessem melhor em seguir o nosso povo. Regressando ao estudo 
do ICS e ISCTE com que começámos, disse-se que os portugueses são euro-otimistas em 
tudo, menos numa coisa: acham que a UE se deve democratizar. E nisso são sábios, mais 
sábios do que os grandes partidos que nesta campanha nada disseram sobre como 
democratizar a União. Ora, só uma Europa democrática pode legitimar uma Europa 
ecológica e social, que é o que os europeus de todo o continente mais desejam. E Portugal 
terá uma excelente ocasião para discutir como fazê-lo se pensarmos que em 2021 será o 
nosso país a presidir ao Conselho da União Europeia e a poder liderar a sua agenda 
legislativa. 

Em bom rigor, as próximas eleições legislativas deveriam servir para discutir também as 
nossas prioridades em matéria de política europeia. Eu sei que para os nossos grandes 
partidos isso é pedir demais: se nem em eleições europeias se consegue discutir Europa, 
como será possível fazê-lo em eleições nacionais? E, no entanto, seria fundamental fazê-lo. 

(Nota: eis-me de regresso ao PÚBLICO depois de ter sido candidato pelo Livre a estas 
eleições europeias, com um pouco mais de 60 mil votos duramente conquistados com 
apenas dez mil euros de campanha — 35 e 50 vezes menos dinheiro, já para não falar de 
cobertura televisiva, do que partidos com uma votação semelhante. Não me compete fazer 
de analista de mim mesmo. Direi apenas que estou contente com o resultado e com as 
perspectivas que ele abre para que possamos ter finalmente em Portugal, a partir de 
outubro, a esquerda verde pró-europeia e anti-austeritária que me dá esperança no resto 
da Europa. E continuarei a lutar por uma Democracia Europeia com a mesma convicção de 
sempre.) 

Historiador; fundador do Livre 
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