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«No século XX existirá uma nação extraordinária. Esta nação será grande, o que a não impedirá de 

ser livre. Será ilustre, rica, pensadora, pacífica e cordial para o resto da humanidade (...) No século 

XX chamar-se-á Europa e, nos séculos seguintes, mais modificada ainda, chamar-se-á 

Humanidade.» 

  

Victor Hugo, O Futuro, 1867 

  

  

 

O sonho adiado 

Em 1957 a construção europeia começou oficialmente com a criação da CECA. Mas 

a ideia da criação de uma entidade supranacional a nível continental, de um 

verdadeiro Estado Europeu tinha, já na altura, pelo menos um século. 

A primeira utilização da expressão “Estados Unidos da Europa” para designar uma 

federação europeia à escala continental é atribuída a Victor Hugo, em 1849, no 

Congresso Internacional da Paz, em Paris. Também Trotsky, por sua vez, usaria a 

expressão “Estados Soviéticos Unidos da Europa” em 1914 em referência a uma 

federação europeia governada pela “ditadura do proletariado europeu”. 

Após a II Guerra Mundial, os líderes europeus, convictos que a construção de 

entidades supranacionais europeias e a integração das várias nações era o melhor 

caminho para evitar o ressurgimento dos nacionalismos fascistas e a eclosão de 

novas guerras avançaram para a integração da produção do carvão e do aço, 

matérias primas fundamentais para qualquer conflito bélico. 

A criação desta entidade foi impulsionada por Robert Schuman, Ministro dos 

Negócios Estrangeiros Francês, através do “método os pequenos passos”. Esta 

proposta defendia a integração europeia através de pequenos assuntos, pequenas 

questões pragmáticas, eminentemente económicas, que criariam solidariedades de 

facto entre os países, até ao ponto de se tornar praticamente impossível, 

impensável e indesejável inverter o caminho seguido. 
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Um outro caminho, rapidamente abandonado, propunha a criação imediata de 

instituições de governança democrática supranacional, o caminho federal. Era esta 

a via assumidamente proposta por, entre outros, Altiero Spinelli. O voto, em 1954, 

da maioria gaullista no parlamento francês, contra a instituição da Comunidade 

Europeia da Defesa ajudou a sedimentar a ideia de que seria impossível avançar 

para a integração política a par e passo da integração económica. 

  

Uma União para o Século XXI 

Mais de cinquenta anos depois, o advento do novo século pôs a nu todas a falhas 

deste sistema transnacional e as suas insuficiências, não obstante as Comunidades 

Europeias terem gerado na Europa décadas de paz e prosperidade. 

Num mundo multipolar, com a ascensão de gigantes africanos, sul-americanos e 

asiáticos a nível internacional, nenhuma nação europeia é “grande”. Ao declínio do 

poderio económico e militar europeu segue-se, naturalmente, o declínio da 

influência política do velho continente. 

Por outro lado, os últimos anos demonstraram que também as alterações climáticas 

são impossíveis de controlar e combater ao nível do Estado Nação. 

Com uma América populista que se retira dos acordos de Paris a ocidente e uma 

China relutante em limitar a sua produção e o “dumping” ambiental, a União 

Europeia tem tomado a liderança a nível internacional no sentido da redução das 

emissões de carbono e da criação de indústrias verdes e limpas. 

Também em matéria de segurança e defesa a coordenação a nível europeu é 

fundamental. A liberdade de circulação na europa e as ameaças terroristas que têm 

alimentado o populismo terão que ser combatidas pelos Estados Europeus em 

conjunto, coordenando esforços para garantir a eficácia da sua ação e para garantir 

o respeito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

Todos estes temas estão ligados por uma palavra: “globalização”. A União Europeia 

deve assumir uma liderança decisiva nos processos de regulação da globalização, 

recusando um regresso à autarcia do passado, mas recusando igualmente um 

modelo de globalização desregulada e neoliberal. 

Para que este papel da UE possa ser desempenhado, é fundamental uma 

legitimação das suas decisões pelos cidadãos europeus. Numa palavra, é 
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necessário criar uma verdadeira democracia transeuropeia, uma Europa dos 

cidadãos por oposição à Europa das nações. 

 

A via democrática é a via federal 

Como temos dito desde 2014, a União Europeia é um clube de democracias, mas 

não é ela própria uma democracia. 

Aceitando que a UE tem um papel a desempenhar a nível internacional e que um 

regresso ao passado não resolverá nenhum dos problemas do Século XXI, o único 

caminho que resta a qualquer democrata é o de construir uma democracia a nível 

europeu, permitindo que todos os seus cidadãos portugueses e europeus tenham 

acesso a uma participação cívica plena em todos os assuntos que lhes dizem 

respeito. 

Já foram dados alguns passos neste sentido. Desde 1979 que o parlamento 

europeu é eleito diretamente. Nas eleições de 2014 foi adotado um sistema de 

“Spitzenkandidaten” em que cada partido político europeu apresentava um 

candidato a Presidente da Comissão Europeia. Jean-Claude Juncker foi eleito por 

ter sido o candidato do Partido Popular Europeu, partido que obteve o maior número 

de votos e de lugares, a nível europeu, nessas eleições. 

Mas muito mais é necessário fazer para que a governação europeia atinja um nível 

democrático tão elevado, pelo menos, como os dos seus estados-membros mais 

democráticos. 

Este caminho levará necessariamente a uma perda de poder dos governos 

nacionais na tomada de decisão e a uma entrega desse poder, diretamente, nas 

mãos dos cidadãos europeus. 

A opacidade e a falta de transparência na UE é mais visível nas instituições 

intergovernamentais, como o Conselho da União Europeia, em que diplomatas sem 

legitimidade eleitoral legislam em nome do Estado Português, o Conselho Europeu 

ou o Eurogrupo, que formalmente não existe mas tantas decisões toma. 

São os mesmos governos nacionais que tomam decisões desta forma a nível 

europeu que depois utilizam a UE como bode expiatório para as decisões 

impopulares que eles próprios tomam, pondo em causa a responsabilização das 

instituições europeias pelas decisões que estas efetivamente tomam e evitando 

assim o escrutínio dos seus eleitores. 
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Uma Europa democrática prescindirá desta mediação entre o nível europeu e o 

cidadão, feita atualmente pelos governos. Cada cidadão europeu deve conhecer e 

responsabilizar diretamente os seus representantes a nível europeu pelas decisões 

que são tomadas. É esta a essência da democracia. 

Este processo que pretendemos levar a cabo tem um nome, que deve ser 

assumido, “Federalização da União Europeia”. 

Num sistema federal Estados-membros e Estado Federal têm competências 

diferentes. Porém, ambos são eleitos e ambos respondem perante os cidadãos. 

Esta relação é fundamental para o relançamento da União nos países do sul. A 

criação de um “governo económico europeu” apenas faz sentido se este for um 

governo com legitimidade democrática e se puder corresponder aos anseios e 

aspirações de todos os europeus. Também o debate sobre os avanços da 

integração económica, com a possível criação da união bancária e fiscal e com a 

instituição de eurobonds deverão ser feitos num contexto democrático. 

 

Construir os “Estados Unidos da Europa” 

O LIVRE assume o seu europeísmo e assume a vontade de trabalhar para a 

construção de uma Europa democrática e federal. 

Essa construção passa por assumir uma linha programática mais arrojada e radical, 

que deixe claro aos cidadãos que o LIVRE é o partido para democratizar a Europa. 

Muitas destas medidas já as propusemos em documentos programáticos anteriores, 

nomeadamente nas europeias de 2014. 

O LIVRE assume o objetivo de propor e lutar pela implementação das seguintes 

propostas: 

- Reforço dos poderes do Parlamento Europeu, permitindo aos deputados europeus 

iniciar o processo legislativo; 

- Eleição direta pelos cidadãos do representante de Portugal no Conselho da União 

Europeia, avançando assim para tornar esta instituição num verdadeiro Senado 

Europeu; 

- Eleição por sufrágio universal e direto do Presidente do Conselho Europeu, que 

passará a ser o Presidente da União Europeia; 

- Eleição do Presidente da Comissão Europeia pelo Parlamento Europeu; 
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- Escolha dos Comissários Europeus pelo Presidente-eleito da Comissão Europeia, 

escolhas sujeitas a audiências de confirmação no Parlamento Europeu e no 

Conselho da União Europeia; 

- Aumentar a transparência dos órgãos da UE, criando mecanismos comuns de 

publicitação das decisões e dos processos, nomeadamente através da criação de 

meio comum de difusão pública destas reuniões (uma espécie de Canal Parlamento 

europeu); 

- Reforçar o papel do Comité Económico e Social no processo legislativo, que 

deverá passar a incluir representantes do Conselho da Juventude; 

- Criar um Registo de Transparência, obrigatório para todos os decisores políticos 

europeus; 

- Regulação, a nível europeu, da forma de financiamento dos partidos 

transnacionais e das campanhas eleitorais europeias; 

- Previsão do direito de ação coletiva no Tribunal de Justiça da UE. 

  

Esta Europa Unida com o Poder nos Cidadãos não surgirá do nada, nem será 

oferecida de bandeja por quem detém o Poder, neste caso o Estados. Para a 

conseguir alcançar é preciso reconhecer as limitações e insuficiências da Europa 

das nações em resolver os problemas que os europeus e a humanidade enfrentam 

neste novo milénio.  

Só quem tem pouca confiança na sua pátria tem medo que esta se dilua numa 

União democrática de povos iguais, com heranças culturais e históricas comuns.  

Em Portugal, o LIVRE deve defender muito claramente esta simples e velha ideia de 

uma Europa, unida, democrática e federal. 

 

 


