
VIRIATO SOROMENHO-MARQUES FALADO NOVO LIVRO SOBRE QUESTÕES EUROPEIAS

«União Europeia tem condições
para ser uma força benigna global»
O professor catedrático setubalense aborda nesta obra "Depois da Queda -A União Europeia
entre o Reerguer e a Fragmentação", os grandes temas da atualidade. Viriato Soromenho-
Marques, fala de uma crise de liderança e adverte para o risco do projeto europeu "agonizar"
se os problemas matriciais da moeda comum não forem resolvidos.
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Qual é a sua tese central neste
novo livro sobre a crise europeia?

A ideia central do livro é a
de que o projeto europeu esta-
rá condenado a agonizar se os

problemas matriciais da moeda
comum não forem resolvidos.
Estamos condenados a perder
tempo se tentarmos analisar os

problemas do populismo, dos re-
fugiados, da ausência de política
de defesa, da deriva autoritária
de países como a Hungria ou a

Polónia, da corrupção e fuga ao
fisco em larga escala, sem os re-
lacionar com o coração da crise:
a péssima estrutura de funciona-
mento e governação do curo, que
é um travão a uma verdadeira
unidade europeia, democrática
e efetiva. Tudo o resto depende
desta tarefa por realizar.

Aproveito para lhe perguntar o
que poderão os portugueses es-

perar da Europa saída das próxi-
mas eleições para o Parlamento
Europeu?

Em 2019 é provável que a UE
continue nas mãos de líderes que
sempre puseram o interesse na-
cional imediato acima do inte-
resse estratégico europeu. A dife-

rença é que, até aqui, dominaram
aqueles que poderemos desig-
nar como nacionalistas liberais,
de que a chanceler Merkel é o

exemplo maior, que utilizaram a
UE como veículo para uma hege-
monia das suas economias. Por
exemplo, não é possível perce-
ber o sucesso do mercantilismo
exportador, dos últimos 25 anos

da economia alemã, sem com-
preender que o curo foi estrutu-
rado como uma espécie de mar-
co para a época da globalização.
Corremos o risco
de se manter esse status?

Claramente. Penso que de

pois das eleições, esse naciona
lismo poderá mudar de tom. É

provável que o papel dos na-

cionalistas liberais tenda a ser
ainda mais relevante. Persona-
lidades como Salvini ou Marine
le Pen (que poderá vir a subs-
tituir Macron) encaram a UE
como um obstáculo para as suas
economias. Eles irão tentar "re-
formar" o curo. Infelizmente, as

suas propostas só agravariam o

problema, em vez de o resolver.



Apesar das dificuldades,
contradições e obstáculos:
a Europa tem futuro?

A União Europeia tem con-
dições materiais para ser uma
força benigna global, com ca-
pacidade para construir um di-
retório mundial pacífico com os

EUA, a China, a índia, o Japão, e

o Brasil.
Um diretório para combater

os riscos existenciais globais da
crise ambiental e climática e da

distopia tecnológica em que es-
tamos mergulhados. Mas para
isso, a Europa teria de apostar
numa verdadeira revolução fe-
deral, que aumentaria, simulta-
neamente, a democracia e o po-
der europeus.

Os povos não são o proble-
ma. A dificuldade reside no pro-
vincianismo das lideranças. Na
falta de verdadeiros estadistas

europeus.


