
O futuro da Europa e os desafios do Brexit
são o tema principal desta conversa com
Fausto Quadros. Europeísta e professor
catedrático jubilado da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, é titular
de uma cátedra Jean Monnet, atribuída pela
Comissão Europeia (CE), e tem ensinado
Direito Constitucional Europeu em várias
universidades internacionais. Durante
a primeira presidência portuguesa da
União Europeia, em 1992, pertenceu à

comissão consultiva do então primeiro-
-ministro, Cavaco Silva, participando na
redação do Tratado de Maastricht.
Em 2017, coordenou, em parceria com
Dusan Sidjanski, The Future o/Europe.
The Re/orm o/the Euwzone and the

Deepening ofPolitical Union, uma obra
elaborada a pedido da Comissão Europeia.
A tentativa de Theresa May em
renegociar com a União Europeia o
acordo sobre o Brexit poderá resultar
em quê?
Já estão definidas as posições. Uma
renegociação implica unanimidade dos

Estados-membros, e isso não existe.

Negociar este acordo foi um trabalho de
dois anos e muito bem conduzido por
Michel Barnier. Aliás, acho que deveria
ser ele o próximo presidente da Comissão

Europeia. Só que, como é francês, teria
de ser França a propor o seu nome e o
Presidente Macron não gosta dele. Se a
União Europeia (UE) não quer alterar nada,
creio que é por estar de boa-fé em relação
ao acordado e não por rigidez. Assim,
Theresa May está entalada, porque este
acordo não agrada nem aos brexiters nem
aos remainers, nem a quem queira sair nem
aos que queiram ficar. Em contrapartida,
satisfaz a Irlanda, e esta só aceitará um
acordo que preveja o backstop, isto é, uma
garantia de que não volta a haver fronteira
entre si e a Irlanda do Norte.
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Mas este tem sido o ponto mais
criticado no Parlamento inglês.
É uma questão extremamente grave.
A abolição da fronteira foi imposta pelo
Acordo de Sexta-feira Santa, que pôs fim,
na prática, à separação das duas Mandas
e, ao mesmo tempo, ao terrorismo. O IRA
(Exército Republicano Irlandês) só aceitou
estes acordos nesse pressuposto. Qualquer
solução que reponha a fronteira será o

regresso da guerra. Só que, para o Reino
Unido (RU), a não existência de fronteira
significa continuar na união aduaneira, o

que não lhe convém, pois nunca poderia
assinar acordos com países terceiros, fossem
os EUA, a China ou outros. Teria de fazê-lo
no âmbito da união aduaneira. Portanto,
isto está muito bem resolvido. Participei em
alguns colóquios no RU e fala-se, agora, em
retomar uma tese antiga que é a de Theresa

May conseguir, ao menos, uma prorrogação
do prazo de 29 de março, a data prevista
para o Brexit.
£ acha isso viável?
É possível face ao Tratado da União
Europeia. O Art a 50 prevê que, por
unanimidade, o Conselho Europeu possa
prorrogar esse prazo. Mas creio que, pelo
menos, a Irlanda só votará a favor se não
mexerem na questão da fronteira. Assim,
o máximo que o Conselho Europeu poderia
fazer seria essa prorrogação, mas também
não vejo o que Theresa May ganharia com
isso. O acordo irá em janeiro à Câmara
dos Comuns, e as sondagens prevêem
que chumbe por esmagadora maioria.
Até março, só apodreceria o problema do
Brexit. Se o acordo não for aprovado, não
existe, e nós veríamos os efeitos do chumbo
no Governo. Em teoria, Theresa May só
cairá com uma moção de desconfiança.
Há pouco, os conservadores deram-lhe
a sua confiança, mas o Parlamento ainda
não o fez. Imaginando que ela conseguia
resistir, mesmo assim ficaria numa
situação de grande fragilidade. Então,
ela obtém ou uma prorrogação do prazo
ou se demite ou é demitida. Se sair, não
terá necessariamente de haver eleições,
já que o seu partido poderá indicar outro
primeiro-ministro. E, no caso de eleições
antecipadas, o resultado é imprevisível.
Outra solução passaria por um novo
referendo que, embora Theresa May
já a tenha excluído, ganha cada vez
mais adeptos.
Porque poderia o resultado ser
diferente?
O referendo partiu de uma quezília entre
David Cameron e Nigel Farage. Foi uma
coisa estúpida e que não teve que ver com
a União Europeia. Cameron pensou que
arrumava com Farage, mas acabou por ser



ele a ser arrumado e depois desapareceu da
cena política. No entanto, Farage também
não ganhou com a vitória e também já
desapareceu de cena. Cerca de 75% das

pessoas com menos de 25 anos são contra
o Brexit, pois perdem o Erasmus, a livre
circulação, as compras sem impostos
alfandegários. E muitos dos que votaram
pelo Brexit conseguem reconhecer que não
mediram bem as consequências, sobretudo
a hipótese bem séria de desmembramento
do Reino Unido. Se a Irlanda do Norte
não quer ficar fora da UE, a Escócia muito
menos. Ficaria o RU reduzido à Inglaterra
e ao País de Gales. Um "hard Brexit", uma
saída sem acordo, significaria uma quebra
média de 70% nas trocas comerciais entre
o RU e a UE, o que, nalguns casos, poderia
ir até aos 90 por cento. Alguns dos setores
mais afetados seriam o turismo, os vinhos,
os têxteis e o calçado, todos eles com
implicações para Portugal. Dizem-me
que mais de 3 mil empresas financeiras
ou bancárias já saíram do RU, indo para
Frankfurt, Paris, Roma, Amesterdão e, creio,
umas 30 ou 40 para Lisboa ou Madrid.
Já se instalaram de malas e bagagens e

contrataram novo pessoal. Tudo isso está,
infelizmente, perdido, mesmo que os
britânicos voltem atrás na decisão de sair da
UE. Como disse o presidente da Comissão

Europeia, Jean-Claude Junker, o "hard
Brexit" seria uma verdadeira catástrofe quer
para o Reino Unido quer para a UE.
Como explica, neste caso, o cerrar de
aleiras da UE, apesar de governos como

os de Itália ou de Hungria não serem
grandes euroentusiastas?
O problema mais importante para
os 27 países era a livre circulação de

pessoas. As maiores dificuldades vinham
da Irlanda, que pediu o backstop, até

porque há milhares de negócios na zona
de fronteira entre as duas Mandas, com

pessoas a viverem num dos lados e a
trabalharem no outro. Mais um problema
era Gibraltar. Espanha disse que votaria a
favor do acordo, desde que não se tocasse
nessa questão. Para os outros, desde que
se mantenha a livre circulação, não é neste
assunto que vão fazer finca-pé. Portanto,
foi possível a unanimidade.
Que lição há a tirar deste processo?
A de que não se pode sair da UE?
O Art s 50 é tão complicado que se torna
difícil aplicá-10. Como é imprevisível
saber o resultado quando se recorre
àquele artigo, que foi, aliás, redigido com
o contributo de Portugal, não haverá para
já o efeito dominó que se receava com
o Brexit. Ninguém mais vai querer sair,
porque não se sabe qual será o resultado,
seja em termos de livre circulação seja
de acesso aos fundos. O RU apostou
fortíssimo no campo científico e teve muito
mais dinheiro, porque apresentou projetos.
Agora perde isso tudo. Portanto, a saída
é uma aventura semelhante aojogo no
casino. Torna-se muito difícil prever o que
acontecerá entre o momento em que se

pede o "exit" e aquele em que se chega ao
acordo final. Além disso, as camadas mais
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jovens não têm uma cultura favorável aos

"exits". Assim, a grande lição a tirar é que
o Art s 50 não é para se aplicar, dadas as

dificuldades práticas que suscita.
Em maio, teremos eleições europeias.
Que resultados prevê?
Creio que haverá uma grande abstenção, o

que é crónico. Em Portugal, esta será ainda
mais elevada do que na última vez, pois
já só votaram cerca de 30% dos eleitores.

Qualquer previsão é ainda prematura,
mas penso que, se forem feitas algumas
reformas, sobretudo relativas à Zona Euro,
durante as cimeiras que decorrerão até
às eleições, isso possa cativar muita gente
indecisa ou, mesmo, eurocética.
Se é verdade que está em marcha uma
recessão, que pode levar a uma nova crise

grave em 2020, ou nos dois anos seguintes,
há que mostrar que a Zona Euro está mais

pronta para reagir do que na última vez.
Para isso, precisamos do reforço da união
bancária, dando às pessoas a garantia de

que os depósitos estão salvaguardados. Mas
há também que assegurar a sustentabilidade
social da Zona Euro, a estabilidade das

relações de trabalho. Falou-se na hipótese
de um salário mínimo comum, mas isso é

impossível, dada a diferença das condições
económicas dos vários Estados. Em

contrapartida, através da legislação laborai,
é possível, por exemplo, acabar com a

precariedade existente em muitos Estados,
incluindo Portugal.
Hoje, a Zona Euro é um pouco insensível
em termos sociais. Impõe as mesmas
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obrigações à Alemanha ou à Dinamarca
do que a Portugal ou à Grécia, já que têm
de suportar da mesma forma os efeitos
da moeda única.
E como pode isso mudar?
O presidente Junker queria incluir, no
Livro Branco sobre o Futuro da Europa,
a ideia de que todos os países-membros
teriam de estar na Zona Euro ou, então,
devia acabar-se com ela. Mas alguns
estão fora por razões políticas, outros
económicas, e não por sua vontade. Há
que mostrar às novas gerações que este

projeto vale a pena. O Tratado de Lisboa
fala em valores, como justiça, tolerância e

democracia. É preciso que a UE prove que
não consente a violação desses princípios,
adotando sanções contra a Hungria e a
Polónia, nomeadamente as previstas no
Art s 7. Como a expulsão não existe, estas

nações podem ser privadas do direito de

voto no Conselho. Se isso acontecer, mais

gente passará a votar. A atual Comissão

Europeia foi formada com base num
entendimento entre o Partido Popular
Europeu (PPE) e o Grupo dos Socialistas

e Democratas (S&D). As sondagens

prevêem uma descida do PPE, mas uma

queda ainda maior do S&D, até porque
os socialistas só estão no poder em cinco
Estados-membros. Resta saber para onde
irão os votos de um e de outro. Se forem

para a extrema-direita ou para a extrema-
-esquerda, será muito mau. E quanto aos
candidatos a presidente que estão

a posicionar-se, todos me parecem fracos.



Que balanço faz da presidência de Jean-
Claude Juncker?
Tinha um currículo notável, mas foi para
o cargo com a ideia de fazer só um
mandato. Não fez nada de novo. Geriu
bem os cinco anos no cargo, mas já com a
ideia de não voltar.
Procuram-se eventuais sucessores, mas
aparentemente com dificuldade...
Manfred Weber, do Partido Popular
Europeu (PPE), diz pouco às pessoas,
porque não tem propriamente currículo
nos órgãos de gestão da UE. É um
eurodeputado, mas isso só por si não
chega. Frans Timmermans, do S&D,
embora sendo vice-presidente da
Comissão Europeia, é uma pessoa apagada,
e mesmo os seus partidários dizem que
nunca foi homem de grandes iniciativas
ou de um rasgo de novos horizontes.
A CE precisa de alguém inovador e de
um líder, para promover as reformas que
eu mencionei. Assim, creio que ainda
aparecerá alguém além destes. É mau
que os dois grandes partidos tenham
candidatos baços.
Do lado socialista, chegou a falar-se,
segundo se disse, em António Costa,
pelos bons resultados económicos que
conseguiu aqui. Desconheço até que ponto
isto foi oficial. A hipótese foi depressa
abandonada não sei porquê, porventura
por desinteresse do próprio, e talvez

porque ainda há pouco tempo houve um
presidente português, Durão Barroso, que
deu, aliás, um belíssimo presidente da CE.
A descida acentuada da popularidade
de Macron, como se viu com a crise dos
"coletes amarelos'', até que ponto pode
ajudar a reforçar a representação da
extrema-direita?
É uma incógnita o contributo da França,
da Itália ou da Hungria para as próximas
eleições. A UE é a única garantia de que
os surtos nacionalistas não desembocam,
outra vez, em movimentos como os nazis
ou os fascistas, nos anos de 1930. O grande
espaço agregador é a UE - mas uma UE
com os assuntos resolvidos, mais próxima
dos problemas dos cidadãos, sobretudo dos

desprotegidos, mas também dos problemas
dos países mais frágeis, como Portugal,
Grécia ou Espanha. Tudo o que for feito até
às eleições, será benéfico para se recuperar
o eleitorado que a UE tem vindo a perder.
A tentativa de Steve Bannon, ex-
-estratego de Trump, em federar a
extrema-direita europeia pode resultar?
Não acredito num partido federado a nível
da extrema-direita. Em Portugal, não me
parece que se conseguisse alguém, tal
como também não prevejo que fosse bem-
sucedida qualquer tentativa de federar

os partidos antieuropeus de extrema-
-esquerda.
Quando fala em reformas da Zona Euro,
propõe exatamente o quê?
Antes de mais, há que finalizar a união
económica, propriamente dita, e o mercado
interno - ou, então, será o mesmo que
construir o primeiro andar sem ter ainda
o rés do chão. Não faz sentido haver
uma moeda única federal sem o Banco
Central Europeu (BCE) poder harmonizar
e fiscalizar as políticas financeiras e

monetárias dos Estados. Para aprofundar
a união bancária, há que criar um novo
cargo, o de ministro das Finanças e da
Economia, porque só o Eurogrupo é

pouco. É bom que ele seja vice-presidente
da Comissão Europeia e que o BCE tenha
poderes supranacionais de coerção sobre
os Estados, quando estes não cumprirem.
Depois, acho que a Zona Euro deve ter um
orçamento próprio, separado do geral da
UE, assim como defendo a criação de um
fundo monetário europeu, que estivesse

para a Zona Euro um pouco como o FMI
está para a comunidade internacional
- mas sei que isso será difícil.
Porquê?
Porque o BCE iria possivelmente
considerar isso uma duplicação das

suas competências. Em compensação,
o BCE deve ter participação no processo
legislativo a nível da Comissão Europeia,
do Conselho e do Parlamento. Também
é preciso que o Parlamento tenha poderes
em matéria de Zona Euro, ao contrário
do que sucede atualmente. O único
órgão eleito pelos cidadãos deve ter uma
intervenção no processo legislativo que
interessa à Zona Euro.
Estamos a caminho da próxima
Presidência portuguesa da UE. Em que
contexto ela poderá decorrer?
Portugal tem responsabilidades, porque fez
três presidências muito boas, com Cavaco
Silva, António Guterres e José Sócrates.
Em todas deixou rasto. Na primeira, em
1992, teve de completar Maastricht. Na
segunda, em 2000, precisou de resolver
problemas de índole social importantes e,
na terceira, em 2007, preparou o Tratado
de Lisboa. Todas prestigiaram o País. É

preciso que a quarta, em 2021, vá nessa
linha e que Portugal parta com o mesmo
intuito reformista e a mesma ambição
com que partiu para as anteriores. E será
bom que nos mostremos todos unidos
nesta matéria, sem questiúnculas internas.
Está, hoje, fora de questão que Portugal
ganha com a integração europeia. Não

vejo qualquer razão para que não faça uma
ótima presidência, como sucedeu com as
anteriores. l'l visao@visao.pt
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