
 

 

A Câmara dos Comuns, a 19 de Abril de 2017. 

Reino Unido 
Jogada de alto risco de um Governo em crise 
 

A18 de Abril, T. May anunciou a 
realização de eleições antecipadas para a 
Câmara dos Comuns (Parlamento), para 8 de 
Junho. 

Após o resultado do referendo sobre a 
saída da União Europeia (UE) e a demissão de 
Cameron – que tinha apoiado a manutenção 
na UE – May foi designada pelo Partido 
Conservador para lhe suceder. 

Face à desistência dos seus opositores, 
May incarnava o compromisso susceptível de 
evitar o rebentar do Partido Conservador, 
profundamente dividido sobre a questão do 
Brexit. Mas, tendo apenas uma maioria de 17 
parlamentares, o Governo está em 
permanência à mercê dos que defendem um 
Brexit “duro” nas suas fileiras, bem como dos 

que defendem um acordo com a UE para 
manter o Reino Unido no mercado comum. 

Um editorialista do jornal Guardian (22 
de Abril) diz: «Foi sugerido que mais do que 
querer reforçar-se contra os opositores ao 
Brexit conseguindo uma larga maioria, May 
visaria diminuir o poder dos partidários de um 
Brexit duro no seu próprio Partido – aqueles 
que preferem uma saída brutal do Reino 
Unido sem acordo, em vez de o verem assinar 
um compromisso.» 

Este anúncio de eleições antecipadas é 
um novo sintoma da crise profunda do 
Partido Conservador e do Governo. Só alguns 
próximos de May tinham sido postos ao 
corrente da sua decisão, com uma parte do 
Governo a saber disso apenas alguns minutos 



antes do anúncio oficial à Comunicação 
Social. 

Um porta-voz do Presidente do 
Conselho Europeu, Donald Tusk, declarou 
nesse mesmo dia: «As eleições britânicas não 
mudam os planos dos 27 da UE. Esperamos 
aprovar os grandes eixos do Brexit no 
Conselho Europeu de 29 de Abril e, a seguir, 
as Directivas sobre as negociações do Brexit 
até 22 de Maio. Isto permitirá aos 27 começar 
as negociações.» 

Pelo seu lado, o porta-voz da Comissão 
Europeia declarou: «Somos a favor destas 
eleições. Elas são uma coisa boa. A UE é uma 
união de democratas. Há eleições em todo o 
lado.» 
 

« Mas, passada a estupefacção, 

os governos e as cúpulas da UE 

mostram-se inquietos. » 

 
É certo que “há eleições em todo o 

lado”. Mas, em todo o lado, elas expressaram 
a rejeição dos governos existentes e das 
políticas desenvolvidas desde há 30 anos. A 
juntar à eleição presidencial francesa e às 
legislativas alemães do próximo Outono, o 
Governo britânico (que é ainda um Governo 
europeu) arrisca ser destabilizado e, assim, 
desestabilizar todas as instituições da UE. 

Guy Verhofstadt – responsável do 
Parlamento Europeu para as negociações 
sobre o Brexit – descreveu assim o anúncio de 
May: «É uma tentativa de tomada de poder 
pelo Partido Conservador, que quer tirar 
vantagem da confusão aparente no seio do 
Partido Trabalhista para garantir a estadia de 
mais 5 anos no poder, antes que a realidade 
do Brexit se torne visível (…). Muitas pessoas 
em Bruxelas estão inquietas com o facto da 
atitude dura da Primeira-ministra britânica 
nas negociações e a sua falta de espaço 
político para manobrar no seu país pôrem em 
perigo o estabelecimento de um acordo. 
Assim, não há qualquer garantia que mais uns 
quantos deputados Conservadores na Câmara 
dos Comuns lhe permitam essa margem de 
manobra (…). Tal como em relação ao 

referendo sobre o Brexit – que muitos 
dirigentes europeus viram como um ajuste de 
contas, entre os Conservadores, que se tornou 
incontrolável – tenho poucas dúvidas de que 
muitos vejam esta eleição como sendo, de 
novo, motivada pelas maquinações internas 
ao Partido Conservador.» 

Evidentemente, há o risco de que esta 
eleição faça aumentar a crise e a confusão. 
Mas, a situação actual não é sustentável, 
como foi expresso pelo porta-voz do ministro 
dos Negócios Estrangeiros alemão, que apoia 
o anúncio de May: «Temos interesse na 
previsibilidade e na fiabilidade porque 
queremos que este processo [o Brexit] 
termine no prazo previsto e, acima de tudo, 
necessitamos que não haja sobressaltos nas 
negociações, nem no início nem no fim.» 

O Partido Trabalhista – que tem 26% 
nas sondagens (contra os 45% dos 
Conservadores) – está enfraquecido pelas 
suas divisões internas e a incapacidade da sua 
Direcção em disciplinar a Direita do Partido. 
Consta mesmo que May recebeu muitos 
apelos de deputados da Direita trabalhista, 
que vêem numa grande derrota do Partido 
Trabalhista um meio de se desembaraçarem 
do seu líder (Jeremy Corbin) – julgado 
demasiado à esquerda e apoiado pela base 
do Partido. 

Tal como no resto da Europa, estas 
eleições legislativas no Reino Unido têm tudo 
para ser um elemento de crise, numa situação 
sem saída no terreno parlamentar. Só a classe 
operária – organizada e unida nos seus 
sindicatos – pode combater a política dos 
Conservadores, no terreno da luta de classe, 
só ela pode abrir uma saída. Contudo, não 
podemos excluir que, na situação actual, 
largas fracções da classe operária e da 
juventude se voltem para o Partido 
Trabalhista e vejam no voto neste Partido um 
meio imediato de se desembaraçarem dos 
Conservadores. 
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