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Notas prévias
A União Europeia é das maiores construções transnacionais dos tempos
modernos, tendo tido a capacidade de atrair 28 países em pouco tempo
para fazerem parte desta união. A Europa tornou-se atrativa por ser um
sonho que se foi tornando realidade através da concretização,
designadamente, do mercado sem fronteiras, da mobilidade das pessoas,
capitais, bens e serviços que permitem um crescimento sustentável. Um
conjunto de países foi capaz de criar uma zona monetária do Euro e uma
maior liberdade de circulação através do espaço de Schengen.
Contudo, hoje os sinais são de desmoronamento do edifício. Este é um
aspeto crítico fundamental. O sentimento de desmoronamento está
relacionado com as políticas europeias seguidas, com as diversas crises
que temos vivido, mas também com a vontade dos governos dos EstadosMembros e com a vontade dos diferentes povos.
De facto, as crises e os desafios atuais não têm qualquer paralelo com o
que vivemos desde a II Guerra Mundial. Quando se pensa na dimensão e
simultaneidade destas crises – a crise dos refugiados, a crise financeira,
a crise das dívidas soberanas, a ameaça de terrorismo, o Brexit - não
encontramos semelhança com tempos vividos desde o arranque do
Projeto Europeu. Exige-se hoje uma Europa ágil e célere nas suas
intervenções e na resolução dos problemas.
Quando olhamos para a resposta europeia nestes contextos, notamos um
padrão comum: ao invés de uma solução, derivamos numa discussão
infindável sobre o que fazer, sobre o que a Europa deve realizar e o que
devem os vários Estados-Membros concretizar. As regras do jogo foram
definidas de forma complexa e afetam a celeridade nas cadeias de
decisão, sem que seja claro o que cai na esfera de competências e de
responsabilidade de uns e de outros.

Enquanto nos debruçamos sobre estas questões o motor de crescimento
europeu abranda, alargam-se as diferenças e divergências entre EstadosMembros e a Europa é ultrapassada por outros países e blocos
continentais que reagem de forma mais célere e flexível. Persistimos na
discussão de quem deve, e a que nível, solucionar os problemas, correndo
o risco de, dentro de 30 anos, nenhum país europeu fazer parte do G7.
Assiste-se a uma confluência de extremos no sentido de acabar com a
Europa. Os nacionalismos e os extremismos ganham força na Europa e a
única forma de os travar é explicar as razões porque o projeto europeu
continua a fazer sentido, bem como relembrar o que já foi concretizado
devido à sua existência. Perdeu-se a chama fundadora e os povos
europeus parecem exaustos, descrentes, e as pessoas não se reconhecem
no projeto. Questiona-se o peso burocrático e de regulamentação de
Bruxelas, mas todos necessitamos da Europa por várias razões. O retorno
às fronteiras nacionais seria um desastre e conduziria à completa
marginalização de Portugal.
Como europeus temos a necessidade de agir para resolver os temas
transnacionais e nacionais , promover a consistência e integração das
políticas públicas nacionais com as políticas públicas europeias e ganhar
de novo a Europa. É urgente reconstruir uma nova visão, um novo futuro.
Este paper resume de forma livre os pontos debatidos no seio da Missão
Crescimento, num almoço promovido pelo seu Conselho Geral no
passado dia 15 de julho de 2016, não refletindo uma tomada de posição
da Missão Crescimento ou dos seus membros.

A Europa levou cerca de 5 anos a tentar resolver a crise financeira. A sua
resolução foi pensada entre dúvidas sobre o que alterar a nível nacional
ou a nível europeu com questões como implementar ou não a União
Bancária, quem manda, e onde deve residir a supervisão. Nos Estados
Unidos, a crise financeira foi resolvida em menos de um ano.
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O Futuro da Europa
A necessidade de uma reforma institucional
A Europa está disfuncional. Temos de fazer uma profunda reflexão
sobre o modo de funcionamento da União Europeia, uma discussão com
foco não no produto em si – o Projeto Europeu mantém a sua indiscutível
relevância – mas sim sobre a qualidade dos processos que lhe estão
inerentes.
Ressalta do recente Brexit um sentimento de autocontentamento por
parte de alguns países europeus e da Comissão Europeia, mas
considera-se que a solução europeia da União é apropriada.
Simplesmente não se conseguiu passar esta mensagem aos eleitores do
Reino Unido. Não se denota por parte da União Europeia a mais leve
autocrítica face ao que 51% da população britânica decidiu e, mesmo
que se possa questionar o tipo de campanha realizada pelos defensores
do leave, não pode ser ignorado o facto de que a opinião pública
britânica é medianamente informada por comparação à média europeia.
A saída do Reino Unido deve constituir uma oportunidade para repensar
as instituições e as políticas, e para as ajustar e adequar à medida dos
ideais, dos objetivos e da realidade de hoje da União Europeia.
Esta reflexão institucional é urgente. Existe uma certa esquizofrenia na
forma como são tomadas as decisões e definidas as políticas. Um bom
exemplo deste facto é a aprovação de uma União Bancária, que impõe
custos e alterações muito relevantes e intensos, sem se ter a certeza
que a mesma irá vigorar a partir de 2024. Como justificar esta disfunção
entre o que se faz e a altura em que a exigência passa a vigorar e os
elevados custos que estão lhe associados sem a garantia que terá
continuidade?
Neste exemplo em concreto penaliza-se com encargos de capital um
sector financeiro que enfrenta já sérias dificuldades devido às crises
financeiras.
O caso recente das sanções a Portugal e Espanha por défice excessivo é
outro exemplo da necessidade de repensar as instituições europeias. A
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Comissão Europeia, como guardiã dos tratados europeus, tinha a
responsabilidade de analisar as situações de ambos os países e
tecnicamente decidir se se aplicavam ou não sanções.
A Comissão Europeia, que corresponde numa analogia à governance de
uma empresa ao conselho de administração, em vez de tomar a decisão
de gestão que lhe competia, decidiu escalar a mesma para a assembleia
geral de “acionistas”, seguindo a mesma analogia, esperando que esta,
como instância dos “proprietários” da Europa, dissesse que as sanções
não faziam sentido.
Entretanto, no Ecofin, e apesar das manifestações públicas contra as
sanções, decidiu-se por unanimidade a aplicação de sanções a Portugal
e Espanha por défice excessivo.
Este complexo emaranhado das decisões sobre as sanções a Portugal e
Espanha é apenas o expoente máximo de uma prática e cultura onde os
erros cometidos durante o processo de decisão são notórios.
Precisamos de instituições europeias mais políticas, menos
tecnocráticas, e com maior autonomia. Será este o momento para
aprofundar a integração entre Estados-Membros, por forma a reforçar o
poder e capacidade de atuação da União Europeia? Será a altura para
refletir sobre a atual arquitetura europeia?
A Europa a várias velocidades de participação
Há várias perspetivas sobre a evolução da Europa. Uma delas é a
possibilidade de uma Europa a várias velocidades ou com diferentes
níveis de integração como já acontece com o Euro e com o Espaço
Schengen. Neste cenário existiria um núcleo duro de políticas e
princípios obrigatórios a todos os países. Caberia a cada EstadoMembro decidir se pretendia aderir a um conjunto complementar de
outras medidas e decisões. Por exemplo, um exército europeu seria
constituído apenas pelos países que assim o desejassem, e qualquer
outra política comunitária poderia ter um conjunto diferente de países
europeus aderentes. Não tem de ser interdependente e pode ajudar a
que a adesão em pleno se faça mais lentamente, de forma ajustada à
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realidade de cada país e criando menos resistência por parte dos
cidadãos e instituições de cada País.
Há também uma perspetiva que defende um núcleo europeu forte com
uma periferia tolerada. Esta ideia, de que a Europa pode resolver os seus
problemas, dividindo-se em núcleo duro e periferia, seria mais ou
menos tolerada e apoiada. É recorrente em alguns círculos como os
think tanks europeus e no discurso político de algumas personalidades,
como o atual ministro das finanças alemão, Wolfgang Schäuble.
Apesar de, na teoria estarmos longe de uma Europa a várias velocidades,
sabemos que na prática essa Europa existe: na capacidade de influenciar
decisões e políticas, na própria integração diferenciada ou geometria
variável de participação, nos diferentes níveis de crescimento e
desenvolvimento.
Sobretudo no que concerne aos diferentes níveis de integração, importa
relembrar e manter presente que fazer parte da Europa, tal como fazer
parte de um clube, tem regras. Mesmo que num futuro próximo se
decida avançar com esta geometria variável de participação na União
Europeia, o núcleo comum de princípios tem de ser claro, transparente,
simples e quem quiser fazer parte do clube tem de respeitar as suas
regras.
O porquê de pertencer à União Europeia
A União Europeia deixou de ser vista como um benefício em si e hoje
expandem-se as dúvidas, os casos, e as questões sobre a fórmula
europeia e a pertença à União Europeia. Estas interrogações surgem
muitas vezes pelo facto de, com frequência, os Governos e as oposições
dos Estados-Membros, na sua luta política, utilizarem a Europa para
justificar junto dos eleitores nacionais as situações ou a tomada de
medidas mais difíceis.
Tem de ser explicado que da Europa não vem apenas austeridade,
restrições e quotas. Tem de ser claro para todos o que foi possível
https://www.pastemagazine.com/articles/2016/06/brexit-proves-that-wereliving-in-a-fact-free-poli.html
1

O futuro da Europa | 15 de julho de 2016

concretizar nos vários planos social, político, económico, ambiental,
cultural foi porque o Projeto Europeu existe. Tem de ser explicado em
que circunstâncias Portugal permaneceria, se não tivesse optado e por
estar na União Europeia.
Quando observamos o referendo sobre a permanência do Reino Unido
na União Europeia e para a campanha dos defensores do Brexit,
verificamos que estes criaram um sentimento anti-ciência, antiespecialistas, e “anti-números”.
Vivemos num mundo de fact-free politics1. Esta nova forma de fazer
política gera distorções da realidade e falsas perceções que podem ter
um custo elevado. No caso do Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP), acusado de falta de transparência, o site oficial2
contem informação detalhada sobre todas as negociações com milhares
de documentos que se podem ler e consultar. A transparência existe,
mas também sabemos que numa negociação há sempre uma parte que
não pode estar à vista.
Os políticos de cada Estado-Membro justificam muitas das suas
políticas, sobretudo as que têm mais impactos negativos junto dos
eleitores, com a Europa. O que os povos sabem da Europa é o que a
classe política lhes faz chegar, o que lhes transmite sobre a Europa,
sendo com frequência distorcido o trabalho europeu que está a ser
desenvolvido. A Europa tem de se aproximar e ter uma relação mais
direta com os cidadãos europeus.
A falta de reflexão da Europa sobre a própria Europa face ao Brexit, as
outras tendências de desagregação, a distância entre as instituições
europeias e os cidadãos europeus e a sua incapacidade de reconhecer
o que fez de errado, contribuem para a descrença no Projeto Europeu.
A confusão entre o que é o papel de cada governo nacional e o papel
das instituições europeias tem-se acentuado, surgindo cada vez mais
movimentos nacionalistas e protecionistas contrários ao espírito do
Projeto Europeu.
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http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
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A identidade europeia e os ativos europeus
Segundo Pascal Lamy3 há três características que diferenciam os
europeus:
1.
2.
3.

Os europeus são mais sensíveis ao coletivo e ao individual, têm
em atenção o equilíbrio entre os dois comparativamente aos
americanos que não o têm e que são muito mais individualistas.
Os europeus têm uma intolerância maior em relação à
desigualdade que os americanos.
Os europeus têm uma grande preocupação ambiental. Em
Portugal com a integração europeia fez um novo caminho sobre o
ambiente, as preocupações ambientais e sobre o clima.

Como podemos então explorar esta identidade europeia? Quais os
principais ativos a explorar?
A diversidade, muitas vezes entendida de forma negativa, tem um
aspeto muito positivo. A ciência é um exemplo da força e da importância
da diversidade. As equipas científicas com maior diversidade produzem
mais ciência, os seus papers são mais lidos, e mais citados. A inovação
provem cada vez mais de equipas multidisciplinares.
No Parlamento Europeu existem 24 línguas, o que dá uma ideia da
diversidade europeia. É necessário conseguir promover esta
diversidade, muitas vezes considerada como um impedimento e um
elemento redutor da eficácia. Como? Privilegiando a diversidade, mas
reduzindo o elevado número de códigos informais existentes. Por
exemplo, ainda não é comum que um português chegue ao board de
uma empresa sueca embora já existam alguns exemplos disso. Essa
ambição está a ganhar força.
A ciência fundamental é outro dos grandes ativos da Europa. É a maior
produtora mundial de ciência fundamental. A Europa com 7% da
população mundial produz cerca de 30% dos papers científicos,
3

Francês, antigo Diretor Geral da WTO
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conseguindo atrair investigadores de vários pontos do globo por causa
dos seus programas científicos como o European Research Council4, que
não existem por exemplo nos EUA. Cerca de 18% dos investigadores são
originários dos Estados Unidos e comprometem-se a estar 50% do
tempo na Europa.
Para se promoverem estes dois ativos – diversidade e ciência - a Europa
pode seguir apenas numa direção, facto que não tem conseguido
alimentar convenientemente. Para conseguir que a diversidade de
trabalho e que a ciência fundamental se transformem em inovação, a
Europa tem de diminuir a fragmentação.
Na ciência, a Europa cumpre bem o seu papel, mas na inovação não o
consegue porque as políticas europeias são preparadas no sentido topdown. Os programas são dirigistas ao propor-se os campos em que se
quer inovar. Quando se exige inovar na bateria de lítio está-se a limitar
o campo e a impedir que se descubram novas baterias feitas a partir de
qualquer outro material inovador.
Neste sentido, foi definido, este ano, criar o Conselho Europeu de
Inovação que tem como objetivo transformar a política de inovação e
torná-la mais capilar e distribuída. Em vez de serem ditados os campos
da inovação são os investigadores e os inovadores a dizer em que
campos é que querem inovar. Isto para impedir que aconteçam casos,
como o dos fundadores do Spotify a quem se recusou financiamento
europeu porque não se sabia se era um projeto de música, de digital ou
de engenharia. O que até agora funcionava em sistemas verticalizados
tem de ser alterado.
A exigência de better & smarter regulation
A regulação tem de ser dinâmica não pode ser estática. Não pode ser
uniforme, tem de acolher a diversidade, tem de ter as bases para que se
possa dar oportunidade para que os negócios aconteçam, para que os
produtos sejam criados. Temos de saber como retiramos as barreiras,
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aliviamos as dificuldades. Isto em teoria é fácil. A execução é mais
complexa. A experiência que se estar a ter ao colocar as empresas em
conjunto com o regulador, com a Comissão Europeia e com as
autoridades nacionais a trabalhar em melhor regulamentação tem
estado a funcionar. É, no entanto, uma gota de água no oceano.
Better regulation exige o envolvimento e a articulação dos vários
agentes económicos numa matéria que, até hoje, tem sido dominado
por juristas e advogados.
As diretivas comunitárias em vigor são em número elevado,
transpostas pelos diversos Estados-Membros em diferentes momentos
e de forma muitas vezes diferente. Ao invés de promover a
uniformização de regras dentro do Espaço Europeu tem, com
frequência, o efeito contrário.
A diretiva de serviços é exemplo disso. Datada de 2006, visa promover
a liberalização da prestação de serviços no mercado comum, apesar do
prazo estar já amplamente ultrapassado, Portugal acelerou a
transposição desta diretiva por força das medidas previstas no
Programa Assistência Económico-Financeira enquanto a nossa vizinha
Espanha (sem Troika) não o fez.
Por isso, em vez de acelerar a efetiva implementação do mercado
único, criaram-se distorções, ainda que temporárias, entre os agentes
económicos dos Estados-Membros que a implementaram e os que não
o fizeram.
A velocidade da inovação e disrupção no mundo de hoje é
exponencialmente maior do que no passado, obrigando a que a
regulamentação produzida seja flexível e responda rapidamente aos
desafios e às novas ideias que surgem.
Recentemente, no caso do mercado único digital, discutia-se se se
devia continuar com o geo-blocking ou aboli-lo, não sendo possível
chegar a um entendimento. No entanto, na prática, os utilizadores
usam VPN e outros sistemas digitais para acederem aos conteúdos
independentemente da sua localização geográfica.
As gerações mais novas vivem com base em sistemas distribuído em
que os habituais e tradicionais sistemas hierárquicos não se aplicam e
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conduz a situações em que as medidas que estão a ser discutidas estão
associadas a tecnologias que já ser tornaram obsoletas ou foram
ultrapassadas. A complexidade e morosidade do processo legislativo
europeu aliado à velocidade da inovação conduz a que,
potencialmente, quando for possível avançar com determinada
regulamentação, a matéria a que concerne já esteja ultrapassada.
Está a ser implementado um projeto piloto de smart-regulation,
replicável nos vários países da União Europeia, e que visa juntar à volta
de uma mesa as autoridades locais, as autoridades europeias, o
regulador e empresários para que os empresários expliquem por que
motivo não conseguem vender um determinado produto.
Por seu turno, a Comissão Europeia e as autoridades nacionais
verificam se a causa subjacente é um problema que deriva da regulação
nacional e europeia, das leis nacionais ou da legislação europeia ou se
a causa está associada a questões de outra natureza.
Fez-se na Holanda a primeira experiência deste sistema e chegou-se à
conclusão que em 70% dos casos era uma questão de perceção do
empresário, ou seja, o quadro legal em vigor não o limitava, mas o
entendimento do empresário era de que existia uma barreira.
Há uma perceção na Europa de que somos muito mais protecionistas
do que realmente somos. Nos Estados Unidos existe a perceção
contrária, isto é, parecem mais abertos do que na verdade são.
Síntese das principais conclusões
A Europa está à procura de si própria. As alterações introduzidas nos
seus tratados (designadamente o da União Europeia de 1992, que cria a
UEM), a crise financeira mundial e as hesitações quanto ao caminho a
seguir no quadro da economia global alteraram, de forma significativa,
os termos em que a UE partilhava com os EUA uma hegemonia mundial.
No contexto de alargamento a leste e da emergência de novas potências
mundiais, a UE parece ter ficado paralisada em termos de iniciativa,
demonstrando uma grande incapacidade para encontrar soluções para
os seus próprios problemas e dar respostas estratégicas globais aos
problemas globais com que se defronta.

6

A ideia de que a política monetária restritiva constituiria solução
bastante a crise económica e financeira, o declínio económico que se
vislumbra e as perturbações sociais com que se debate entre graves
disfunções sociais, políticas e económicas, enredam a Europa numa
crise com várias frentes. Não se traduziu em receita para um renovado
crescimento equilibrado entre países.
A União parece estar a desfazer-se diante dos nossos olhos perante a
impotência das instituições e dos governos que, direta ou
indiretamente, estão a contribuir para esse desenlace. O clímax está a
ser atingido com a crise dos refugiados/emigrantes na qual os estadosmembros procuram afastar, de forma pouco comunitária, cada um por
si, com os meios que tem ao seu alcance, os efeitos desta enorme vaga
migratória.
Não podemos continuar a defender projetos que simplesmente não
avançam. Relembramos o caso do mercado único energético que
pretende promover as interconexões entre Portugal, Espanha e França.
Decidiu-se politicamente, mas ainda não aconteceu.
A não concretização destes projetos promove a descrença e facilita a
fragmentação. È o caminho oposto ao que se deve percorrer. É
importante que se escolham também iniciativas com resultados visíveis
para todos os cidadãos europeus, como por exemplo o fim do roaming
nas comunicações.
É imperativo alterar este rumo e colocar em marcha um novo plano para
a Europa mais solidária, mais coesa e mais integrada.
É imperativo que se faça compreender o caminho percorrido, as vitórias
alcançadas e que se reconheçam os erros cometidos e o que necessita
de ser corrigido.
Menos tecnocracia, uma economia dinâmica e em crescimento, o
reforço da atuação política e a reforma das instituições, comunicar
melhor o que de positivo a União Europeia fornece a todos os EstadosMembros e promover a aproximação ao cidadão europeu, são alguns
dos enormes desafios que se colocam.
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