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18/04/18 
Um embuste chamado Brexit 

Jorge Braga de Macedo 

A esta discussão do “chamado Brexit” na Academia 
das Ciências de Lisboa falta Paulo de Pitta e Cunha, o 
decano da 6ª secção, bem como outros confrades que 
também se pronunciaram sobre o assunto; ainda assim 
pediram-me para falar nos aspectos económicos, o que 
farei refrescando alguns das ideias que expus na altura do 
referendo1. Continuo, naturalmente nos antípodas do 
confrade Renato Flores que, no seu estilo inconfundível, 
falou nessa altura de Waterloo redux2!  

  
1. Habituação à incerteza  

Quase dois anos depois do referendo, nota-se uma 
habituação à incerteza do resultado, até por causa de 
inúmeras outras ameaças internas e externas à 
integridade e sustentabilidade do projecto da União 
Europeia. Como todos sabemos, foi criada pelo Tratado 
do mesmo nome em Fevereiro de 1992, assinado pelos 
ministros dos negócios estrangeiros dos doze signatários 
e, pela primeira vez, também pelos ministros das 
finanças. Vale dizer que, no que toca a estes, o Reino 
                                                             
1 “Economistas e Brexit: Integração europeia flexível e seus limites”, 21/06/16, disponível em 
http://www.jbmacedo.com/brexit.pdf. 
2 “Waterloo redux - Brexit, the day after”, International Intelligence Unit da Fundação Getúlio Vargas, 
24/6/16 que conclui: “The European project can once again resume its extraordinary path, fully and 
better adapted to a world far from that in 1815, but also from the one in 1957, when the Treaty of Rome 
was signed and that of 1992, when Maastricht signalled – to those who wanted to see- that something 
was crooked in the state of Brussels”. 



2 
 

 

Unido se fez representar pelo vice ministro das finanças 
Francis Maude, que foi por isso perseguido nos tribunais, 
felizmente sem sucesso3. 

Paradoxalmente talvez a incerteza do desfecho do 
Brexit parece das mais benignas, como ainda ontem se 
tornou claro na sessão sobre “Oportunidades, vantagens 
e desvantagens para as empresas portuguesas” realizada 
no Auditório Santander (paredes meias com o Campus de 
Campolide), onde se anunciaram para resultados de uma 
simulação dos efeitos do Brexit para a economia 
portuguesa que a CIP encomendou.  

Tinha-se notado que os economistas não 
conseguiram influenciar o debate acerca do referendo, 
designadamente, demonstrando que as perdas seriam 
superiores aos ganhos, acumulando-se ao longo do 
tempo. Não sendo possível ao Reino Unido beneficiar das 
trocas de bens, serviços e ativos financeiros com a União 
estando fora da mesma, essa perda verificar-se-ia quer 
numa economia global próspera quer na conjuntura 
medíocre que se verifica desde a crise global, atiçando 
receios de estagnação secular nos países desenvolvidos e 
nos próprios BRICS.  

A razão dessa impotência dos economistas deriva 
ainda do dano reputacional da “crise de olhos azuis”, 
embora os subsequentes escândalos da indústria 
                                                             
3 Contou-me a história quando nos encontramos em Maastricht para comemorar of 25º aniversário da 
assinatura, ver Europe Calling Maastricht@25 e entrevista ao Diário de Notícias em 7/2/17 
http://www.jbmacedo.com/enteado.jpeg. 
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automóvel tenham mitigado a crítica de que “os políticos 
julgaram que os banqueiros eram engenheiros”4. Como o 
nosso confrade Paul Krugman logo lembrou5, aquela 
impotência também resulta da disfuncionalidade da 
integração europeia, especialmente desde que à crise das 
dívidas soberanas na zona euro a partir de 2010 se 
acrescentou a crise do sistema de Schengen e dos 
refugiados.  

Essa disfuncionalidade é tanto mais grave quanto 
atingiu esquemas que visavam superar as deficiências da 
intergovernamentalismo sem resvalar para um 
federalismo utópico, de maneira que ameaça uma via 
reformista europeia que permitisse fazer funcionar o 
princípio da proximidade nos dois sentidos consoante a 
matéria. A estrutura dos mercados e dos bens públicos 
locais, nacionais, regionais e globais determina condições 
para melhorar a governação que descentralizam ou 
centralizam, mas a subsidiariedade é muitas vezes vista 
como tendo o sentido único de devolução para níveis 
mais próximos do cidadão. Ora, a estrutura dos mercados 
e dos bens públicos locais, nacionais, regionais e globais 
determina condições para melhorar a governação que 
tanto podem descentralizar como centralizar6.  

                                                             
4 Writing to Queens while crises proceed, especialmente na 2ª edição (2015). 
5 Notes on Brexit, The Conscience of a Liberal, 12/06/16. 
6 Esse enviesamento nota-se no postscripto do confrade João Carlos Espada ao seu The Anglo American 
Tradition of Liberty a view from Europe, 2016 em especial no que toca à zona euro. 
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Há uma dificuldade particular de equilibrar assuntos 
setoriais diversos como economia e finanças, segurança 
interna e externa, etc. nas estruturas centralizadas 
europeias. Radica nos “silos” que representam os vários 
conselhos e criando obstáculos organizacionais à 
comparação de assuntos, à qual acresce uma “batalha de 
ideias” sobre os mesmos, notada na crise do euro e no 
recurso ao FMI, mas que perpassa na crise dos refugiados 
ou na defesa comum7. 

Este caminho para ultrapassar a crise do Brexit 
aplica-se a todos os países membros da União Europeia 
mas é determinante para um Estado unitário ibérico e 
atlântico como Portugal - aliado tradicional de um Reino 
que já deixou de ser unido. No final da monarquia, uma 
aproximação à Alemanha fez todo o sentido em termos 
de política africana, tal como se voltou a justificar durante 
a crise da zona euro por causa das repercussões da 
mesma na CPLP. 

Esta a motivação de dois pontos que antecedem a 
bonomia da conclusão que, por seu turno, justificará o 
título: salientar a cautela relativa à assimetria dos efeitos 
do referendo no resto da UE e no mundo, consequência 
que não tem merecido atenção; aplicar a análise a 

                                                             
7 Gillian Tett, The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers, 2015;  
Markus Brunnermeier, Harold James e Jean-Pierre Landau, The Euro and the Battle of Ideas, Princeton, 
2016; Paul Blustein, Laid Low Inside the crisis that overwhelmed Europe and the IMF, CIGI, 2016 e sua 
apresentação em http://www.jbmacedo.com/blusteingremiorev2.pdf. 
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Portugal, tendo em conta a conjuntura política na 
Península Ibérica.  

2. Assimetria do Brexit não é referendável 

Quando matérias de identidade nacional são sujeitas 
ao voto, há uma presunção de continuidade em favor do 
status quo, pelo que bastará mais um voto para ficar: se 
isso dificulta o funcionamento da União Europeia é um 
problema desta não do Reino Unido. Pode ser que a 
união política europeia nunca se concretize mas há muito 
que o funcionamento das instituições europeias 
ultrapassa as relações internacionais, pelo que o 
esclarecimento dos votantes será sempre suficiente para 
ficar. Uma vitória do sair, pelo contrário exige seguimento 
pelo governo e pelo parlamento. 

Como sugerido no parágrafo anterior, os resultados 
do referendo são assimétricos: os impactos do sair seriam 
muito mais disruptivos para o Reino Unido, a União 
Europeia, a Aliança Atlântica e o próprio mundo do que 
os do ficar.  

A questão da coesão leste-oeste, norte-sul, posto 
que grave, é neste momento menos ameaçadora do que 
a governação da zona euro, incluindo tanto a 
tensão entre países devedores e credores como as 
ameaças à estabilidade financeira em ambos.  
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Embora real, o medo que os eleitores (que excluem 
tanto os expatriados como os ingleses não residentes) 
possam ter da imigração deverá ser vencido pela herança 
liberal inglesa, que se tornou largamente euro-americana. 

3. Pensar Brexit a partir de Portugal, sem esquecer 
Espanha 

Os dois países ligados desde 1373 pelo mais antigo 
tratado em vigor têm diferenças evidentes, desde logo 
porque Portugal, sem prejuízo das autonomias regionais, 
é um estado mais unitário. Porém, as pertenças múltiplas 
das duas populações incluem a Europa e a língua, com a 
diferença relevante de que os Estados Unidos não fazem 
parte da Commonwealth, ao passo que o Brasil é membro 
da CPLP.  

Ocorre referir que a Espanha, monarquia 
regionalizada tal como o Reino Unido, tem uma pertença 
mediterrânica mais premente que interfere com Europa e 
com língua. Assim os efeitos do Brexit em Portugal devem 
incluir especialmente os efeitos via Espanha, numa 
espécie de antípodas das invasões napoleónicas. Sabe-se 
que estas ameaçaram as constantes e linhas de força da 
diplomacia portuguesa, baseadas que eram no necessário 
predomínio da política externa sobre a interna. 

Mais do que histórica, porém, estas constantes e 
linhas de força refletem as pertenças dos povos, que além 
de incluírem quase sempre uma forte dimensão local, são 
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tipicamente múltiplas. Assim, estes povos não se 
consideram apenas europeus e têm uma ideia própria da 
Europa que depende da sua localização e da duração da 
sua independência política. No caso de grandes potências 
europeias, como foram Espanha, França e Reino Unido, a 
ideia de Europa passava por tentativas de domínio, ao 
passo que a diplomacia das potências pequenas e médias 
visava antes de mais defender a autonomia da sua 
governação política.  

O problema do Brexit, e das suas eventuais sequelas 
na França ou na Holanda, é pois de uma secessão 
mutuamente consentida. Não sendo comparável com as 
chamadas "guerras civis europeias" que já duraram quase 
dois milénios, nem tão pouco com a que se verificou nos 
Estados Unidos, a secessão por referendo tem um 
elemento tão disruptivo como a eventual expulsão da 
Zona Euro (tipo Grexit ou Pexit8), sobretudo tratando-se 
do país onde primeiro se observaram a liberdade política 
e o crescimento económico, processos significativamente 
intitulados revolução gloriosa e industrial. 

4. Plus ça change 

No seu clássico The Age of Reason 1700-1789, Harold 
Nicolson mostra através de exemplos ingleses, 
americanos, franceses, prussianos e russos quão ilusórias 
foram as certezas racionalistas da época. Sem ignorar a 

                                                             
8 Também se ouve “deporture” nesse contexto. 
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distância entre os déspotas iluminados da Europa central 
e oriental e as rivalidades franco-inglesas, Nicolson 
valoriza as pertenças múltiplas de ambos. Por outro, não 
esquece as complexas relações anglo-americanas quando 
salienta que o próprio Thomas Paine (autor do livro com 
o mesmo título publicado em 1798) considerava 
“obstinada” a pertença europeia dos colonos americanos 
(p. 415 de Nicolson, 2ª edição, 2009). 


