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Um olhar jovem sobre a uro a
artigo de opinião

BREXIT será um sucesso ou não?
iIIils IaIIIliémo (Is CleITICIlIOS t’.SScII
riais da união atl.mn,,eira.

May qtier “tir,u acordo de
livre e ousado
coTilércio livre”,
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O termo ~brexit’de que Lauto
ouvimos falar ultimamente é mula
fusao de duas palavras
inglesas - “britaiii”, diminutivo
nativo para Reino tinido e
“exit”, que significa saida.
(5 termo designa a saida do 11dm, Unjdt, dii Uniâo Eurt,’

pcia. ik,rmcs. este, que tem gerado i,nel’sa polémica não
só no próprio Reino Unido cola’’, CIII toda a Unjã., Knrt,
peio.
Desde o inicio dos anos «O, (1111111(10 1 larold Maen,illan
procurou Ievstr o llei,,o Unido para a 5 :oolonidade
Económica Europeia. qtie o iuiesiiio (mil passado por
nula série de negociações e mm os seus vizirulios curo
pctis para a sua adesão. AoIl,r,s seritirai,, til,, interesse
colutu,,I qt,e lubrilicou as ilegoeiaçt,cs e eneoraji tu (5
eoi~i~~ronuisso. No entanto, as coliversas sobre o Ilrexil
véu, corromper (talo este acordo. lucrosa May erro, is
Isrexit. quer que o Ileipu, Unido deixe is mercado Único,
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Na negociação do acordo Brexit, a LIE
pode exigir Imlaiores cou.tribtuições
orçanaemitais e mllenos restrições à livre
circulação, eni Lroca de acesso ao
nuercado em determinados sectores.
Se is ltei,uo Unido e a UE

ciletImil rareni demasiadas
dirmeulslades dc negocio, r~ Ilcirli, Unido crufreniaril titula
saída alsrtipla da U E, rcctia.udts mias regras da (5MC. O
licimio Unido eiIími’mltaria tarifas exleroas eolllumis sol,rc
as suas exportaçoes
São Ievom,tadas muitas qticstt’im_’s. corsuooenmiméreio
moaritimuio. a aV~ilçatI entrei, Reino Unido e a tiL paga—
memuo,s e direitos dc residência. 1’. alIa,,uemmte miliprclva—
vel que os lacreados rmilaiieeirc rs reagi riam,, ralniatoen’
me. ‘h,l resultado causaiia eliorilmes slammos à economia
lirilanica e algumas tlaiIt.5 ao reslo tIa UF Mas isso n~’m
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C,,sta. iésslea lIilwirm.. Marta
,mlnuos,ta IireImci,dr,,n( ,Irrt’rnsun,ia ,Ia 1
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I)izcn,. portailtci. tIlte EIS
devem
lar a,, uleii,c, Unido um negócio
especial, para cutie possam continuar
a lazer megóci. ,s com 1 uda a UE.
Os hrilaiuieos est~.s certos de que a
UE (cri,’ um nisto reonõn,ieo se
perdesse o teesso ii cidade, ilonlei,’
damnente CIII relação à segurança, 11(1
enlaigo. poucos gilvenuns da U E
vêm a cidade coniO unIa jóia eIlr
peia cujo brilho deve ser preservadi

siglii lira quca rupi um tImis negociações muãms possa Ilcisil—
tecer. 8€’ May propuscr roimlrolos mnelmus rigclnlstss los
otilnms comllinoites, ela vai ganhar mlgon,a boa vt,mulade.
Mas sE~ o i~oso regillle reduzir o mIÚmuuen. (los nligranles
da ti E. a lura vclmltade ser’J perdida...
5 olsjeetivo deste trair é a ístl uro relriç,its cri .oói,uiea
t’iltit’ a tW e o Ileimuo Unido, luas CIII de se pensar cii,
questões alémi, da ecommomu,ia. tais £07110,
rolpm’raçãcs
£111 pt’lluica extermua e (te defesa, contra terrorismo
ptllieianicmlto. dads, que cl Ilelili, Unido te.,, rectirsos
eonlueci,aciltos especializados, benu como a invcsmlga’
çao, universidades. elin,a e a relação comercial e dc
invcstilnemito.
‘I’ralsalltaodo juntos lestas áreas poderão estal,clccer
uma clima Tio qtial as relações ceooóniicas nuais pn~xi
iu,,is toraam’se imaginávcis. ‘l’üdrI istms detcnnimuaró se
llrexit será 11111 S0CCISO ou não.

www.europe-direct-aveiro.aeva.eu

