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Tensões na Europa

Continente está entre

integração rápida
e a lenta desintegração
Veja o mapa
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A Europa entre a integração

rápida e a lenta desintegração

A incerteza marca o ritmo da União Europeia Depois de anos em que a crescente

integração europeia parecia irreversível crescem as dúvidas sobre o futuro do Velho
Continente As ameaças são muitas e as previsões díspares Certezas há poucas

DAVID SANTIAGO

séculodesde oinício

de
mais
Decorrido
meio

da construção euro
peia a Europa é nova
mente palco de tensões que amea
çam erodir a lógica federalizante
preconizada pelapolítica dos peque
nos passos defendida por Jean Mon
net um dos fundadores da União

Europeia UE Ameaçada pela cri
se financeira a Europa optou por

acelerar o ritmo da integração dan
do grandes passos como o Mecanis
mo Europeu de Estabilidade a
União Bancária e as medidas de

coordenação da política económica
dos Estados membros

Agora resta saber se este proces

so de integração vai continuar ou
não questiona o professor de Geo
política Miguel Monjardino que
aponta os três cenários possíveis
Maior integração devido à Zona
Euro estagnação do processo de in
tegração processo de desintegração
O docente no Instituto de Es
tudos Políticos da Universidade

Católica Portuguesa acredita ser
possível que estejamos a assistir
ao ponto mais alto do caminho da
integração e que doravante se
concretize uma mudança de pará
grafo
como a que aconteceu
aquando da queda do Muro de Ber
lim e posterior implosão da União
Soviética

Já o professor de Ciência Políti
ca José Adelino Maltez recorda que
o recuo da Europa é uma previsão
feita pelos pais fundadores daUE
mas prefere destacar que a actual
conjuntura europeia denota um
problema de continuidade do pro
cesso de cooperação política Na
mesma linha Paulo Sande profes

sor de Relações Internacionais na
UCP salienta que é preciso vonta
de política para reforçar a integra
ção Este professor da Católica con

sidera que neste momento apenas
os alemães têm essavontade e capa
cidade mas retraem se para não se
rem acusados de querer dominar a
Europa
Todavia para José Maltez pro
fessor no ISCSP há um problema de
falta de democraticidade não se vis

tez vive uma guerra Norte Sul pro
vocada por eleitorados chauvinis
tas em que uma lógica identitária
que une a esquerda e a direita pre

dismo transnacional nem para a as
censão dos extremismos

lamenta

Bernardo Pires de Lima investiga
dor do Instituto Português de Rela

tende acabar com os movimentos de

ções Internacionais IPRI da Uni

integração sublinha Monjardino

versidade Nova de Lisboa consta

antesde
direita neste
relevaropapeldaextrema
fenómeno E é preci

tando a impreparação europeia
para pensar geopoliticamente No

lumbrando ainda um sinal de gover
no europeu Porque não se pode ir

samente a chegada ao poder destes

fundo a UE pensou que todos aco

partidos que pode colocar em causa

lheriam eternamente a ideia das de

a eleições com a noção de que somos
povos tutelares e que quem nos en
sina a governarmo nos é o ministro
das Finanças alemão Wolfgang
Schäuble resume o politólogo

a vontade política necessária à in
tegração teme Paulo Sande
Os sentimentos anti imigração
a ameaça terrorista e os ímpetos se
curitários num mundo global mos
tram que a desintegração está a ten
tarvoltar alerta Monjardino Não
nos preparámos paraacrisedo euro
para o revisionismo russo ou o jiha

mocracias liberais uma ilusão típi
ca de sociedades que se esquecem da
História concretiza Monjardino
A responsabilidade advém de um
debate europeu excessivamente bu

A desintegração

está a tentar voltar
A Europa nas palavras de José Mal

rocratizado e centrado no eixo finan

ceiro económico defende o inves
tigador do IPRI Na perspectiva de
Paulo Sande hoje predominam fe
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Perante a crise

Investigador do

se forçada a

Português de Relações
Internacionais IPRI da
Universidade Nova de
UE não vive
com Le Pen

união mas produziu efeitos de sinais contraditórios
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integração europeia

proces À crise do euro e das dívidas sobe
ranas ao crescimento eleitoral dos

extremismos nomeadamente da

preparámos
crise do

revisionismo russo

ou o jihadismo

transnacional nem

no poder

Quais os

DA

ofda
uturo
EURO
ZONA

ou Podemos

irão determinar

No

A expressão

Europa enquanto continente

nou se no

de extrema

O alcance do revisionismo au

concluindo o ciclo de adesão dos

ou mesmo anti europeus cresce

toritário russo na

países Bálticos e elevando

muitos países desde a

ropa e no papel dos

para cer

ca de 337 5 milhões o

Áustria passando pela Holanda ou

gurança europeia o nível de

ropeus que util zam a moeda única

a Grécia Este fenómeno ameaça

afastamento do Reino Unido de

MECANISMO EUROPEU

travar ou fazer retroceder o

sequilibrando a política europeia

DE ESTABILIDADE

so de integração europeu

para uma unipolaridade alemã e

CONFLITO NORTE SUL

enfraquecendo a defesa euro

Criado em
permanente que

A crise das dívidas

tência financeira aos membros do
euro em situações limite As

programas de assistência

peia a forma como os
moderados se conseguirão rein

ram um desequilíbrio latente na

ventar e a evolução de toda
volvente mediter ânica Síria Lí

éousma extrema direita à ameaça jihadis
2012
instituição
epartidos
soberanas
visa
assis
garantirta aos nacionalismos independen
areleva
en
tistas e ao ressurgir do Urso Rus
LIMA
so acrescem o declíneo económi
princi
Instituto
do
países
co e demográfico como ameaças ao
grego projecto europeu
mostra
programa
Todavia Paulo Sande prefere des
ir
aprecaver
com
eleições
eou
s
tacar duas ameaças a eventual der

para a ascensão

pais decisões requerem o mútuo

Europa Os eleitores dos

bia e Iraque

Internacionais
Não se pode

Norte olham com desconfiança

O recuo do governo

crescente os seus congéneres do

face ao seu

a

acordo dos ministros das Finanças
UNIÃO BANCÁRIA
Com o intuito de evitar

de
na
crises
novas
banca
outro
só
dita

noção de que somos

a eclosão

rota dos europeístas no Reino Uni

do e o crescimento da extrema di

reita que em França

pode levar a

um processo muito complicado

ban
ir
imigração
Face a Londres o politólogo Adeli
assistência
sob
ficam
um
fun
no Maltez acrescenta que o misté
um
apor
E
pouco
u
àtoda
rio do Reino Unido que não sabe
das
ministro
van
ou
ricos
mos se entra ou sai mostra que a
es
Europa não é federável Já Miguel
de
Repre
Alta Monjardino prefere sublimar a
aMALTEZ
sua
ameaça russa classificando o pre
eaPolíticasidente Vladimir Putin de preda
Externa
euro
espaço
Política
Ciência
do
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dor internacional que aposta forte
de
É
Bruxelas
o
mais
na desintegração europeia
atingi
sobre
discursos
necessidades
que
cautelosos
deralistas
os
às
da
entu
euro
sua
adequam
política interna Não há
ao
da
poder siastas não há um Helmut Kohl
ou
po
aintegridade
territorial
um Jacques Dellors resume
ovtal
como
isto O panorama nebuloso em torno
cor
membros
discursos
apermite
própria do futuro europeu não
res
da
Mon
postas definitivas De um lado
interna
oP
com
ode jardino crê que o processo de
inte
partidos
agora gração chegou ao fim pelo que

haverá desintegração Do outro San
de assegura que a Europa não tem

ac
outro remédio para preservar o
europeia
coesão
pros tual modo de vida senão o de
seguir o caminho da integração José
Maltez vai mais longe e faz depender

proble
in
a vigência da democracia global à
tegração europeia Aexplicação é sim
de
integração

ples Nãoquero serchinês

Não

nos

dos extremismos
BERNARDO PIRES DE
Investigador do
Português de Relações

povos tutelares
e que quem

nos ensina

a governarmo nos
é o
Finanças alemão

Wolfgang Schäuble

JOSÉ ADELINO

Professor de
no Instituto Superior
Ciências Sociais e Políticas

Hoje predominam

federalistas

cautelosos
que adequam

os
às necessidades
sua política
PAULO SANDE

Professor de Relações

sul A estagnação económica
decepcionantes perspectivas eco

que os processos democráti

nómicas de um lado e do

cos na Europa respondem

a União Bancária transferiu para o

agravam a situação

BCE a responsabil dade de supervi

IMIGRAÇÃO

são dos maiores bancos europeus

Os fenómenos anti

em primeira mão aos
mes financeiros
Países que chegam à pré

Presume ainda a criação de
do global europeu para acudir

rompem

A FAVOR CONTRA

Processo

financeira estão reféns des e es

eventuais falências de bancos
ALTA REPRESENTANTE

ropa seja nos países mais

tatuto O credor tem sempre

nos mais pobres Aliado aos proble

tagem política O caso grego

A criação da figura

mas securitários estes movimen

pelhou porém outra realidade

tos ameaçam a liberdade de circu

a força eleitoral do Syriza e
estratégia negociai acenando
com o apocalipse na Zona Euro
não resultaram em

sentante para

lação de pessoas no

de Segurança foi um pequeno pas

peu e fala se mesmo na
Espaço Schengen um dos pilares

so no sentido de um objectivo
amplo que está longe de ser
do uma política externa comum

da União Europeia

INDEPENDENTISMOS

regresso à responsabilização po
lítica e democrática

POLÍTICA ECONÓMICA

Os nacionalismos independentistas

Pode a União Europeia
viver à chegada

As medidas de coordenação da

ameaçam

lítica económica

de vários Estados

prévio do orçamento obrigam os

roendo ao nível nacional

países a andar mais alinhados

coesão interna do projecto europeu

O eclodir da
crise financeira

Crescem as
ameaças que

Frente Nacional em França ou
do Podemos em Espanha
Esta UE não sobreviverá nem
com Le Pen nem
mos no poder São dois

para lá de cépticos em relação à

integração europeia simpatizan

Internacionais

na Universidade Católica

carrota e

levou a UE

a acelerar
a integração

podem implicar

um retrocesso

na integração

CRESCIMENTO DA

PERGUNTAS

EXTREMA DIREITA

A BERNARDO

tes de Putin e adversários da

NATO Não há
sem um vínculo de segurança

forte dado pela NATO O

ma do crescimento dos extremos
reflecte a falência dos partidos
moderados

