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Resumo  
 

Esta dissertação explora a temática da relação UE-Rússia, centrando a sua atenção 

na influência exercida pela Ucrânia no seu contexto, e na capacidade do país alterar o 

normal funcionamento da relação entre Bruxelas e Moscovo. Apesar das grandes 

diferenças que as separam, as duas maiores entidades geopolíticas da Europa têm 

mantido uma relação de cooperação próxima, propiciada pela partilha de vários 

interesses. A Ucrânia surge, no quadro da relação UE-Rússia, como um ator central, 

pois reúne as condições necessárias para funcionar quer como elemento de aproximação 

quer como de desestabilização. Não obstante os interesses comuns para UE e Rússia 

que se cruzam no território ucraniano, não parece credível, a curto-prazo que o país 

deixe de ser visto como um espaço preferencial de competição por influência.  

Palavras-chave: Relação UE-Rússia; Política Externa; Espaço Pós-Soviético; 

Ucrânia; Identidade; Geopolítica; Influência. 
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Abstract 
 

This dissertation explores the subject of EU-Russia relations, focusing its 

attention on the influence exerted, in its context, by Ukraine, as well as the country’s 

ability to unsettle the regular functioning of the relation between Brussels and Moscow. 

Despite the great differences that set them apart, the two major geopolitical entities in 

Europe have kept a relationship of close cooperation, fostered by the shared interests. 

Ukraine arises, in the framework of EU-Russia relations, as a central actor, since it 

gathers the necessary conditions to approach them or to disrupt their relation. 

Notwithstanding that many of EU and Russia’s common interests cross each other in 

Ukrainian territory, it is not likely that, in the short term, the country is no longer seen 

as a preferential space for competition for influence.  

Keywords: EU-Russia relation; Foreign Policy; Post-Soviet Space; Ukraine; 

Identity; Geopolitics; Influence.  
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Introdução 
 

 

O final do século XX na Europa ficou marcado por acontecimentos geopolíticos 

de grande relevo, responsáveis pela profunda reorganização do mapa político europeu. 

Em 1992, a assinatura do Tratado de Maastricht, instituiu a União Europeia. Esta 

projeto ergueu-se, perante a Europa e o mundo, como o maior exemplo de sucesso de 

um modelo de integração assente na paz, na democracia e no respeito pelas liberdades 

individuais e direitos fundamentais, no estado de direito e no desenvolvimento 

económico.  

Rumo diferente tomava a Europa de Leste. O desmembramento da União 

Soviética, em 1991, punha fim ao bloco comunista na Europa e quebrava a última 

divisão no continente. Emergiam, então, uma série de novos Estados independentes, 

caracterizados pela fragilidade económica, política, institucional e social, e pela 

necessidade de auxílio externo para iniciarem os processos de transição pós-soviética. 

Estes dois eventos marcam a ascensão das duas maiores entidades geopolíticas na 

Europa – a União Europeia e a Federação Russa
1
. Estas encontravam-se, no entanto, 

separadas por um “oceano” de diferenças. A Rússia surge, nos anos 90, como a herdeira 

natural do estatuto de potência mundial detido pela ex-URSS. Esse estatuto não se 

refletia, contudo, nas condições socioeconómicas do país, que, tal como os outros 

Estados da ex-União Soviética, precisava de auxílio externo para se reabilitar. Por sua 

vez, a União Europeia encontrava-se numa etapa de intenso desenvolvimento 

económico e procurava estabelecer uma política externa baseada no seu poderio 

económico, esperando, com isso, alcançar uma posição de maior prestígio no plano 

político internacional.  

A UE foi, durante a década de 1990, um dos grandes suportes dos estados pós-

comunistas, ao nível económico e financeiro, mas também institucional. O auxílio 

prestado pela UE, inclusive à Rússia, e os contactos estabelecidos graças aos vários 

Acordos de Parceria e Cooperação, contribuiu para alargar a sua influência no espaço 

pós-soviético, através da dependência económica que se gerou.  
                                                           
1
 Doravante, referir-nos-emos à Federação Russa simplesmente como Rússia.  
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A Rússia passou, entretanto, por um momento de viragem, com a chegada de 

Vladimir Putin ao Kremlin, na viragem para o século XXI. Sob a sua liderança, o país 

tentou reencontrar-se com o prestígio do passado e voltar a assumir-se como uma 

potência mundial, tanto a nível político como económico. A estratégia passava pela 

combinação de uma forte liderança centralizada e por um liberalismo económico 

limitado e ao mesmo tempo pragmático, que promoveram a recuperação económica. 

Contudo, era questionável a sustentabilidade da estratégia a longo prazo, uma vez que o 

investimento externo continuava a ser reduzido e o saldo positivo da balança comercial 

devia-se exclusivamente à exportação de gás natural (do qual a Rússia é o maior 

produtor mundial) e petróleo, e à subida dos preços destes produtos em todos os 

mercados mundiais no início do século XXI.  

No domínio da política externa, a nova estratégia russa passava pela reconquista 

de alguma da influência perdida no espaço pós-soviético, que, entretanto, se tinha 

voltado para o Ocidente. O discurso oficial centrava-se na questão do Eurasianismo e na 

disseminação da imagem da Rússia como uma potência euro-asiática, que era, ao 

mesmo tempo, parte integrante da civilização europeia, apesar das diferenças culturais 

que separam as duas partes.  

A reemergência da Rússia no plano internacional – e sobretudo, regional – sofreu, 

contudo, um grande abalo em 2004. Nesse ano, a Europa assiste à consolidação do 

ascendente político e económico da UE no Leste do continente, inclusive em algumas 

das antigas repúblicas soviéticas, um espaço tido, tradicionalmente, como área de 

influência russa, graças à conclusão do processo de duplo alargamento – UE e NATO – 

de Maio de 2004. A confirmação do alargamento foi uma vitória para a estratégia 

europeia traçada para lidar com o resultado do período pós-Guerra Fria 

(DANREUTHER, 2006:183). Ao mesmo tempo, o alargamento ficou responsável por 

um facto importante para a ordem geopolítica europeia – a aproximação das fronteiras 

físicas da UE e da Rússia, que se encontravam, agora, porta a porta.  

Entre esses dois territórios, situa-se a Ucrânia. O segundo maior país da Europa 

representa um importante ponto estratégico quer para a UE, quer para a Rússia, por 

vários motivos. À primeira vista, a sua localização geográfica, que, segundo alguns 

autores, estabelece o limite oriental do continente europeu, parece funcionar como um 

espaço de contenção entre a UE e a Rússia, que, devido às diferenças culturais e às 

mútuas perceções distorcidas que partilham entre si, têm evitado a construção de uma 

relação de maior proximidade.  
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A par disso, a situação interna da Ucrânia e a forma como decorreu o seu processo 

de transição, desde que se tornou independente, chamaram a atenção da UE e da Rússia 

para o país. A longa e dura recuperação económica; a dependência do mercado 

comunitário e pós-soviético para escoação da sua produção; a necessidade de 

investimento estrangeiro no país; a dependência dos recursos energéticos russos; a 

importância dos seus gasodutos para a garantia da segurança energética continental; a 

instabilidade política; e a dificuldade que a Ucrânia tem sentido na consolidação de uma 

identidade nacional, devido ao regionalismo vincado; são alguns dos fatores a ter em 

conta tanto pela UE como pela Rússia. Pela diversidade dos aspetos abrangidos e pelo 

peso relativo que têm para a UE e para a Rússia, o país adquire um grande destaque 

entre os elementos mais propensos a influenciar os desenvolvimentos futuros desta 

relação. 

De que forma a Ucrânia influencia a relação UE-Rússia? – a pergunta dá o mote 

para este trabalho. Pretende-se, antes de mais, analisar as fundações da relação UE-

Rússia e a forma como esta progrediu desde a implosão da União Soviética, incidindo 

especialmente sobre as dinâmicas de aproximação e afastamento entre os dois 

intervenientes, essenciais na manutenção do equilíbrio e da ordem europeias, sobretudo 

no século XXI. Assumindo a dimensão geográfica/territorial como elemento vital quer 

para a União Europeia quer para a Rússia, é objetivo deste trabalho perceber de que 

forma um território particular – a Ucrânia – pode pôr em causa essa relação ou conferir-

lhe um rumo diferente daquele que tem sido seguido nos últimos anos. 

O argumento central desta dissertação consiste na demonstração de que, apesar 

das inúmeras diferenças, os ganhos provenientes da cooperação efetiva entre a UE e a 

Rússia compensarão as cedências que necessitam ser feitas por ambas as partes, devido 

à multiplicidade de interesses comuns – essenciais à manutenção da sua posição na 

ordem internacional –, inclusive no que diz respeito à Ucrânia. No quadro da relação 

UE-Rússia e do equilíbrio dos seus interesses, a Ucrânia desempenha um papel de 

grande relevo, com potencial para funcionar quer como um elemento de aproximação 

quer como um elemento de desestabilização, pese embora os acontecimentos do passado 

recente que indicarem a última hipótese como a mais provável. 

 Em teoria, a Ucrânia poderia levar a UE e a Rússia a conciliarem os seus 

interesses políticos e económicos que, na maioria das vezes, têm sido discutidos de 

forma independente. O diálogo entre os dois atores internacionais, se assente numa 

maior objetividade e pragmatismo, ajudaria a desconstruir as perceções mutuamente 



4 
 

distorcidas em relação à essência e aos reais objetivos quer da UE, quer da Rússia, que 

têm impedido uma cooperação mais intensa entre elas.  

Mas o momento de crise que a Ucrânia atravessa, desde que o ex-Presidente 

Yanukovich recuou na assinatura do Acordo de Associação com a UE, revelam a sua 

capacidade para agitar as águas entre a UE e a Rússia. A crise ucraniana tem atraído a 

atenção dos mais importantes atores internacionais, desde a ocupação e as constantes 

manifestações em Kiev, no final de 2013. A posterior secessão e anexão da estratégica 

Península da Crimeia por parte da Rússia, e a série de confrontos entre manifestantes 

separatistas pró-russos e pró-europeus no leste do país fazem com que a crise na 

Ucrânia seja considerada, pelos diversos meios de comunicação mundiais, como o mais 

importante acontecimento geopolítico na Europa desde o fim da Guerra Fria.   

Mas, apesar de não terem sido previstos, estes acontecimentos têm pouco de 

surpreendentes. A Ucrânia tem sido o epicentro de um choque de interesses cujas raízes 

se prendem nas profundas diferenças de identidade e de valores existente entre a UE e a 

Rússia, aumentado por uma generalizada crise de identidades – que turba a visão e 

favorece a indefinição da política externa de todos os intervenientes. 

Esta dissertação pretende demonstrar que, depois do reequilíbrio de poder entre a 

UE e Rússia, com a chegada de Putin ao poder na Rússia, na transição para o século 

XXI, a Ucrânia tem funcionado como um espaço de competição por influência política. 

Perante este cenário, argumenta-se que será no plano económico que poderão ser 

encontradas soluções para os diferendos existentes, uma vez que a crescente 

interdependência – sobretudo, energética – acarreta riscos e consequências passíveis de 

pôr em causa a sua segurança, estabilidade e modelo de desenvolvimento.      

Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos centrais, 

sequencialmente ordenados, no sentido de uma abordagem geral até à análise de um 

caso particular. No primeiro capítulo, procura-se enquadrar a questão de partida com os 

fundamentos das abordagens teóricas das Relações Internacionais que podem ser 

aplicados a este caso particular. Mais especificamente, utiliza-se a perspetiva realista do 

Poder e dos interesses dos atores internacionais envolvidos; a teoria da interdependência 

complexa que responde à necessidade de explicar os vários tipos de contacto 

estabelecidos pelos Estados; e o Construtivismo que se aplica à relação entre o conteúdo 

dos discursos oficiais dos intervenientes e a representação que fazem dos interesses das 

partes. São enumerados, igualmente, uma série de conceitos centrais para as RI e cuja 
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compreensão se reveste de alguma pertinência, no contexto das relações entre União 

Europeia, Rússia e Ucrânia.  

O segundo capítulo incide na delimitação dos contornos da relação UE-Rússia 

começando por uma contextualização histórica da relação desde o desmembramento da 

União Soviética, até ao presente. Esse enquadramento é necessário para perceber as 

dinâmicas subjacentes à relação UE-Rússia e as diferentes variáveis compreendidas 

pelos diversos domínios por ela abrangidos, sobretudo o político e o económico. A 

intenção deste capítulo é evidenciar os principais elementos capazes de propiciar uma 

maior ou menor convergência entre a UE e a Rússia.  

O terceiro capítulo explora o papel que a Ucrânia pode desempenhar no 

desenvolvimento da relação UE-Rússia. Para tal, e numa primeira fase, são destacadas 

uma série de caraterísticas que evidenciam a singularidade da Ucrânia no xadrez 

geopolítico europeu e o seu potencial (des) estabilizador, no contexto da relação UE-

Rússia. De seguida, evidencia-se a forma como a Ucrânia evoluiu, política, social e 

economicamente, desde que se tornou independente. Tal evolução é importante na 

medida em que condiciona a definição e a orientação preferencial da sua política 

externa. Mostra-se ainda que, desde 1991, o país vive entre duas opções fundamentais, a 

União Europeia e a Rússia, cada uma com uma pesada carga simbólica, apesar dos 

diferentes significados que lhe estão associados. Durante os primeiros anos de 

independência, a Ucrânia tentou manter-se presente nos dois tabuleiros de jogo, 

procurando conciliar as duas vertentes da sua política externa. Este multivetoralismo da 

política externa ucraniana foi especialmente evidente durante a presidência de Leonid 

Kuchma (1994-2004). Atualmente, o país encontra-se perante a urgência de assumir 

uma opção em concreto. São, então, apontados os vários componentes das relações 

Ucrânia-UE e Ucrânia-Rússia que poderão influenciar a escolha da Ucrânia e que 

poderá provocar alterações na relação UE-Rússia. No final do capítulo, são tecidas 

algumas considerações a propósito das vantagens e desvantagens de uma escolha 

europeia ou russa por parte da Ucrânia. A sua finalidade consiste em fazer um balanço 

de cada uma delas, tentando perceber que perspetivas existem para a forma como a 

relação entre os três intervenientes poderá evoluir a médio-longo prazo. 
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1. Enquadramento Teórico 
 

1.1. As Relações Internacionais e a Teoria das Relações 

Internacionais 
 

Desde o fim da II Guerra Mundial que se tem assistido à crescente relevância do 

estudo das Relações Internacionais (RI) para a compreensão das relações entre os 

diversos atores internacionais, com destaque para o papel dos Estados soberanos.  

Enquanto disciplina autónoma, o estudo das RI necessita de uma componente teórica 

que ajude a sistematizar e conferir objetividade à análise que faz do sistema 

internacional. Mas a construção de uma teoria geral das Relações Internacionais, 

globalmente aceite pelos especialistas, é dificultada pela interdisciplinaridade 

caraterística das RI, pois exige que o seu estudo seja feito através de múltiplas 

abordagens teóricas. Ainda que algumas das correntes teóricas aplicadas atualmente às 

RI tenham nascido dentro do campo de estudo, elas decorrem, na sua grande maioria, da 

aplicação às RI de teorias já existentes no seio de outras ciências, como a Sociologia ou 

a Economia. Apesar de serem permanentemente discutidas, e de nenhuma conseguir 

explicar a totalidade dos fenómenos ocorridos no sistema internacional, estas teorias 

coexistem graças à sua complementaridade e à diversidade de variáveis explicativas que 

privilegiam – o conjunto de crenças e ideologias, o poderio militar, os interesses dos 

vários intervenientes –, permitindo se adequam melhor a determinado tipo de questões. 

A questão a que esta dissertação pretende dar resposta exige que seja analisada de 

várias perspetivas, por forma a compreender a amplitude e complexidade do problema. 

A análise do problema deve incidir, em primeiro lugar, no jogo de interesses dos vários 

atores, União Europeia (organização) e Rússia (Estado), melhor explicados pela teoria 

realista. Importa, igualmente, explorar a forma como se desenvolveram, e quais as 

dinâmicas subjacentes às relações bilaterais entre UE, Rússia e Ucrânia, à luz da teoria 

da interdependência complexa. De igual modo, tem de ser levada em consideração a 

forma como os vários discursos oficiais dos envolvidos se articula com os dados do 

problema e de que maneira esses discursos podem explicar a mudança internacional, 

tendo em conta os pressupostos da corrente construtivista.
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1.1.1. Realismo 

 

A teoria realista das RI tem sido aquela que mais adeptos conquistou e que mais 

influencia os decision-makers um pouco por todo o mundo. A adesão ao realismo 

explica-se, essencialmente, pela clareza e simplicidade das suas premissas básicas, pela 

descrença na bondade da natureza humana e pelo pragmatismo e visão economicista 

com que analisa as relações internacionais, assumindo-se como um retrato objetivo do 

mundo (CASTRO, 2012: 310).  

O realismo define-se em torno de alguns elementos fundamentais. Um deles é o 

Estado, que ocupa, para os realistas, um papel central, assumindo-se como a força 

motriz do sistema internacional. A centralidade do Estado nas Relações Internacionais, 

na teoria realista, permite reduzi-las a apenas relações entre Estados. O Estado realista 

define-se pela representação de um conjunto de entidades diferentes, legitimada por 

elementos comuns, como a partilha de uma mesma cultura, língua, identidade, território, 

entre outros. Tem uma dupla função – garantir a estabilidade interna e assegurar a sua 

segurança em relação a ameaças externas (NOGUEIRA & MESSARI, 2005: 24). 

A teoria realista desenvolve-se a partir do conceito de anarquia internacional. 

Deste conceito decorrem outros, como os de soberania e autonomia enquanto 

caraterísticas inerentes a todos os Estados. Desta forma, é impossível estabelecer uma 

hierarquia internacional, isto é, o sistema internacional está dissociado da existência de 

uma estrutura interna que possa predeterminar o seu funcionamento, transformando-o 

numa espécie de jogo sem regras. O Estado de Natureza hobbesiano, definido pela 

coexistência de vários atores – ou seja, Estados – que têm em comum o facto de serem 

os únicos responsáveis pela garantia da continuidade da sua existência enquanto tal, é 

apontado como uma caraterística estruturante do sistema internacional. Mas, apesar da 

desconfiança e da ideia de uma ameaça permanente que carateriza o sistema 

internacional, este continua a presenciar aquilo que Robert Jervis nomeou, em 1978, 

como o Dilema de Segurança, e que consiste na existência de cooperação internacional 

no domínio da segurança, num sistema anárquico. A explicação realista para este 

fenómeno é dada através da metáfora da caça ao veado – o resultado da cooperação é 

sempre superior ao resultado da ação individual, num jogo de soma positiva (Idem: 24-

26). 

Três caraterísticas fundamentais do sistema internacional decorrem da anarquia. A 

primeira consiste na noção de sobrevivência do Estado, isto é, a manutenção da 
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existência do Estado enquanto entidade soberana e autónoma no sistema internacional. 

A sobrevivência do Estado é seu grande objetivo, o interesse nacional em função do 

qual todos os outros estão subordinados. Também os líderes políticos atuam tendo em 

vista a sobrevivência do Estado (CASTRO, 2012: 316). Uma vez que ela implica a 

sobrevivência do indivíduo, a luta pela sobrevivência do Estado surge perante os líderes 

políticos não só como um dever, mas como um objetivo (NOGUEIRA & MESSARI, 

2005: 28). No exercício das suas funções, a atuação dos líderes políticos em função do 

objetivo de sobrevivência do Estado pode ser caraterizada de duas formas. Se as atitudes 

e decisões estão sujeitas à influência dos princípios morais do indivíduo, este atua 

segundo uma ética da convicção; se, pelo contrário, a sua atuação se encontra livre de 

qualquer restrição de ordem moral, diz-se que se rege por uma ética de 

responsabilidade, segundo a qual os fins justificam os meios.  

Num sistema internacional anárquico, a única variável a ter em conta é o poder de 

cada Estado, pois é ele o único fator que pode assegurar o seu objetivo primordial – a 

sua sobrevivência (MEARSHEIMER, 2010: 78). O poder de cada Estado não é único; a 

multiplicidade de poderes é um dos seus traços mais importantes. O poder resulta do 

conjunto das capacidades militares, económicas, diplomáticas, culturais de cada Estado. 

O poder estatal pode ser medido em termos absolutos, quando resulta da avaliação das 

suas capacidades, ou pode ser medido em termos relativos, quando as suas capacidades 

são avaliadas em relação às de outros Estados. O poder, no sistema internacional, é um 

conceito relacional, isto é, só adquire sentido em relação a outro. É neste sentido que 

surge a definição de poder em Waltz, segundo a qual este consiste na capacidade que 

cada Estado tem em influenciar o sistema internacional mais do que ser influenciado por 

ele.  

O poder de um Estado não é, em si mesmo, um objetivo. É, sim, uma ferramenta 

que os Estados possuem para garantir a continuidade da sua existência e os seus demais 

interesses (Idem: 79). É em função dos seus interesses nacionais que os realistas 

explicam as relações internacionais – os Estados aliam-se ou opõe-se ao poder 

dominante em função dos seus próprios interesses.  

O princípio da auto-ajuda surge como a terceira consequência da anarquia. 

Segundo este princípio, os Estados encontram-se sozinhos no cumprimento da sua 

função de manutenção da segurança em relação a ameaças externas, fundamental para 

garantir a sua sobrevivência. O princípio da auto-ajuda é essencial para explicar o 

fenómeno da cooperação internacional, em qualquer domínio. De acordo com este 
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princípio, o estabelecimento, bem como o rompimento, de alianças, acordos ou 

parcerias internacionais entre Estados, obedece sempre à satisfação dos seus interesses 

nacionais (Idem: 80).  

Os pressupostos do realismo explicam a forma como a UE, a Rússia e a Ucrânia 

se posicionam perante a possibilidade de manterem uma relação entre si, com base nos 

seus interesses individuais.  

Independentemente do facto de serem Estados individualizados ou uma 

organização supranacional, todos têm em comum o objetivo básico de garantir a 

continuidade sua existência no sistema internacional e é em função dele que procuram 

pautar a sua atuação nesse mesmo sistema. 

 No caso da UE, a sua sobrevivência no sistema internacional, enquanto entidade 

supranacional, passa por assegurar, em primeiro lugar, o cumprimento dos objetivos que 

fundamentaram a sua criação e que consistem na promoção da paz, na defesa dos 

valores comunitários e no bem-estar dos povos. Assim, é do seu interesse estar rodeada 

por um grupo de Estados que partilhem das suas normas e valores (RAZUMKOV 

CENTER, 2012: 1). Daí que tenha interesse em manter uma relação de proximidade 

quer com a Rússia, quer com a Ucrânia. Com a Rússia porque as diferenças culturais e 

de valores são muito divergentes e criam uma sensação de incerteza para a UE; com a 

Ucrânia porque pretende evitar situações de instabilidade política, subdesenvolvimento 

económico e corrupção nas suas fronteiras imediatas. 

A sobrevivência russa passa pela questão territorial. Desde a queda da URSS e da 

emergência de dois grandes centros de influência no continente europeu, a Rússia 

consagrou o antigo bloco soviético – ou o Estrangeiro Próximo, como se lhe referem – 

como a sua zona preferencial de influência. Por esse motivo, a Rússia não vê com 

agrado a crescente influência da UE neste espaço. Esse desagrado atinge outro nível 

quando está em jogo a Ucrânia. Este lugar tem um caráter estratégico para a Rússia, 

uma vez que a Ucrânia é a última fronteira física que separa a Rússia da UE e do 

Ocidente, assumindo, por isso, uma grande relevância, no domínio militar e de 

segurança.   

Para a Ucrânia, a sobrevivência passa por garantir a sua continuidade no sistema 

internacional como Estado soberano e autónomo. A forma como conduzirá a sua 

política externa e, consequentemente, a forma como se comportará perante a UE e a 

Rússia, será um reflexo da necessidade de conservar a sua soberania. Nesse sentido, a 

UE surge como opção preferencial, na medida em que tem como pilares o respeito pela 
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democracia e pelo estado de direito, e porque o seu projeto de integração assenta na 

igualdade dos Estados. Pelo contrário, a Rússia representa a continuidade do domínio e 

intensificação da dependência, consistindo, então numa ameaça à sua sobrevivência no 

contexto internacional. A Ucrânia tem evitado, por isso, a adesão formal a qualquer 

forma de integração no espaço pós-soviético, com receio do centralismo russo e da 

possibilidade de esse projeto poder evoluir no sentido de uma integração política. 

A relação UE-Rússia no espaço pós-soviético deve ser observada, de acordo com 

a teoria realista, numa perspetiva de competição por poder e influência, num espaço 

simultaneamente simbólico e estratégico para a UE e para a Rússia. Para a UE, a 

integração de Estados pertencentes à antiga União Soviética e a capacidade de atração 

que detém sobre uma grande parte do espaço pós soviético funciona como uma forma 

de confirmação do seu poder político, do triunfo do seu modelo de integração e da 

superioridade dos valores da Europa Ocidental sobre o modelo soviético, que dividiu a 

Europa. A expansão a leste constitui, então, uma forma de conquistar prestígio, não só 

na Europa, como no resto do mundo, ajudando a construir uma posição de maior 

influência no sistema internacional.  

A Rússia, por sua vez, continua a encarar a manutenção da sua influência no 

espaço pós-soviético como uma questão de sobrevivência. Além disso, ainda não 

perdeu, de todo, as esperanças de voltar a integrar o território. Prova disso são as 

declarações de Putin que revelam o desejo de implementar uma União Euroasiática, um 

projeto de integração do antigo espaço soviético liderado, no entanto, pela Rússia.  

A Ucrânia representa um espaço de competição por influência entre a UE e a 

Rússia, motivada, sobretudo, pelas especificidades do país, que o fazem destacar-se das 

outras ex-repúblicas soviéticas. A extensão territorial (segundo maior país da Europa), o 

fator demográfico (população estimada em cerca de 46 milhões de habitantes), a 

localização estratégica (fronteira com vários Estados-membros e acesso ao Mar Negro), 

o peso económico, político e militar da frota russa estacionada na península da Crimeia, 

a extensa rede de gasodutos que abastecem a Europa, a representatividade das minorias 

russas na Ucrânia Oriental/do Sul, o passado de união política entre Rússia e Ucrânia, a 

afinidade cultural e a importância da língua russa em solo ucraniano, principalmente ao 

nível dos mass media, são os fatores que fazem da Ucrânia um terreno especial.  

Para a UE, ter a Ucrânia debaixo da sua zona de influência significa garantir a 

estabilidade da sua vizinhança, além de manter afastada uma potencial ameaça russa. 

No que toca à Rússia, os objetivos são outros. Depois dos acontecimentos da Revolução 
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Laranja, em 2004, o Kremlin passou a olhar com suspeição para o desenvolvimento da 

política interna na Ucrânia. A eleição de Yushchenko, político pró-ocidental, significava 

que a Rússia deixava de contar com um aliado na Presidência da Ucrânia, ao contrário 

do que sucedera com Kuchma e do que sucederia em caso de eleição do seu candidato 

favorito, Viktor Yanukovich. Havia a possibilidade de o país realmente entrar no 

caminho das reformas estruturais que contrariariam os interesses da administração e dos 

grandes oligarcas russos (ADOMEIT, 2012: 5). Era, por isso, importante para a Rússia 

manter a Ucrânia dentro da sua esfera de influência, para evitar um efeito de contágio 

dos motivos que conduziram à Revolução Laranja até à própria russa, e evitar, assim, 

uma possível contestação ao regime de Putin.  

A rivalidade e a desconfiança permanente entre a UE e a Rússia no domínio da 

segurança, apesar das ligações estabelecidas, remetem para o conceito realista de auto-

ajuda. Apesar das divergências em vários aspetos, quer a UE quer a Rússia têm 

encetado contactos para promoverem a cooperação na área da segurança europeia. 

Sergey Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, deu a entender, a este 

propósito, que é uma prioridade do governo russo cooperar com a UE no domínio da 

segurança, notando, no entanto que  

 

“it is necessary to analyze the ‘‘family affairs’’ in Europe, and 

reassess a lot of things, though not in terms of the euphoria and 

triumphalism of the early 90s, but on the basis of sober analysis of the 

real consequences of what has occurred in the past twenty years” 

(LAVROV apud. FERNANDES, 2011: 196). 

 

Contudo, estes contactos têm-se pautado pela superficialidade, facto que 

desagrada aos dois intervenientes. UE e Rússia não acordaram ainda o estabelecimento 

de uma política concreta em torno da cooperação em matéria de segurança, facto que 

revela a sua diferença de posições neste domínio. Apesar disso, a cooperação neste 

domínio tem condições para se assumir como uma área propícia à aproximação, uma 

vez que é do interesse de ambas as partes consolidarem-se como alternativas ao modelo 

norte-americano de atuação na política externa. Aliar o poderio militar russo e a sua 

proximidade a importantes pontos de conflito às soft skills da UE e da sua influência do 

ponto de vista económico é uma estratégia possível, que poderá dar resposta aos 

interesses mútuos.  
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1.1.2. Interdependência Complexa 

 

A Teoria da Interdependência Complexa surge no debate em torno das RI durante 

a década de 70 do século XX, propondo uma visão do mundo oposta à que fora descrita 

pelo realismo. De acordo com os seus maiores teóricos, Robert Keohane e Joseph Nye, 

é possível imaginar um mundo diferente daquele que é defendido pelo realismo, isto é, 

um mundo no qual os Estados não são os únicos intervenientes na Política 

Internacional, no qual não existe uma hierarquia de questões a resolver e no qual o uso 

da força não é um mecanismo eficaz (KEOHANE & NYE, 2001:20).  

Keohane e Nye edificam a sua teoria sobre três aspetos fundamentais. O primeiro 

desses aspetos consiste na existência de múltiplos canais que aproximam e unem as 

sociedades. Além dos contactos interestatais formalmente estabelecidos, nestes canais 

estão igualmente incluídos os vínculos informais estabelecidos entre as elites 

governamentais e não-governamentais, assim como as organizações transnacionais. Os 

canais através dos quais são estabelecidas as ligações podem ser sumariamente 

classificados como interestatais, transgovernamentais ou transnacionais. Se as primeiras 

são as únicas consideradas válidas pela teoria realista, as segundas surgem como 

consequência do facto de os Estados nem sempre se comportarem como unidades, 

enquanto as últimas decorrem da pluralidade de atores no sistema internacional (Idem). 

A ausência de uma agenda internacional predefinida, ou, nas palavras dos autores, 

a ausência de uma hierarquia de questões no plano internacional é outra caraterística 

estruturante da Teoria da Interdependência complexa (Idem: 21). Neste sentido, e ao 

contrário dos pressupostos realistas, a questão da segurança externa não domina a 

agenda internacional, nem define as relações entre os Estados. Além disso, a Teoria da 

Interdependência Complexa não separa completamente os domínios interno e externo da 

política dos Estados, considerando mesmo que muitos do problemas surgidos no 

contexto internacional derivam de questão de política doméstica. Da mesma forma, a 

resolução destes assuntos extravasa, muitas das vezes, o domínio governamental.  

O menor papel da força militar é o terceiro traço distintivo desta corrente teórica. 

De acordo com os autores, o poder militar não é visto pelos governos em casos de 

proximidade regional ou em questões que os afetam de forma recíproca. Contudo, o 

mesmo não se aplica em questões extrarregionais, nas quais o uso da força é uma 

possibilidade (Idem).  
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A partir destas caraterísticas da interdependência complexa, Keohane e Nye 

definem os processos políticos como uma transposição dos “recursos de poder para 

poder como controlo de resultado” (Idem: 24). Os processos políticos, para Keohane e 

Nye, explicam-se em cinco proposições (Idem: 31-32): 

 os objetivos dos atores internacionais variam em função do tipo de ator 

em questão. No caso dos Estados, os seus objetivos/interesses variam em 

função dos diferentes domínios – político, económico, cultural. Num 

contexto transgovernamental, esses objetivos tornam-se difíceis de 

precisar.  

 os instrumentos dos Estados para alcançarem esses objetivos não se 

resumem ao poder militar, uma vez que a segurança não é o seu único 

objetivo; pelo contrário, o poder dos Estados é definido pelos recursos 

disponíveis para atuar em conformidade com os seus interesses em áreas 

específicas. Frequentemente, a manipulação surge como uma ferramenta 

eficaz, aplicada às situações de interdependência, às organizações 

internacionais e atores transnacionais, podendo os Estados valer-se das 

suas maiores capacidades económicas para influenciar um desfecho que 

lhe seja favorável. 

 a formação da agenda internacional é influenciada não só pelas alterações 

ao nível do balanço de poder e da distribuição dos recursos dos atores 

dentro de áreas específicas, mas também pelas mudanças na influência dos 

atores transnacionais. Da mesma forma, a agenda internacional é afetada 

por problemas domésticos, muitas vezes politizados devido à perceção 

crescente da interdependência.  

 a força das ligações estabelecidas em função das questões comuns varia de 

acordo com o poderio dos Estados – entre Estados igualmente poderosos, 

os vínculos perdem parte da sua efetividade, uma vez que a “força” se 

torna obsoleta; quando Estados mais fracos se unem, através organizações 

internacionais, a fim de aumentarem as suas capacidades de negociação, 

mas dificilmente as ligações criadas conseguem estabelecer uma 

hierarquia.  

 as organizações internacionais surgem no sistema internacional como 

conciliadores de interesses, impulsionando a formação de alianças ou 
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parcerias que possam vir a definir a agenda internacional, funcionando 

também como promotores da intervenção política de Estados mais fracos, 

uma vez que têm o poder de mobilização de votos que a esses Estados, 

sozinhos, escapa. 

 

As dinâmicas de funcionamento da relação UE-Rússia encaixam na explicação 

proposta pela interdependência complexa para as Relações Internacionais. O elemento 

distintivo da relação UE-Rússia carateriza-se, então, pela dependência mútua de cada 

um dos intervenientes, que faz com que a consciência da necessidade recíproca se 

sobreponha aos fatores de divergência que trespassam a relação.  

A interdependência manifesta-se de forma mais intensa no domínio económico e, 

dentro desse, no setor energético. Mas, mais do que a interdependência, importa o 

desequilíbrio que lhe é caraterístico e que faz com que lhe seja associado o adjetivo 

assimétrica. Essa interdependência assimétrica condiciona o desenvolvimento da 

relação UE-Rússia e é responsável pela definição dos principais temas da sua agenda 

política.  

As trocas comerciais entre a UE e a Rússia representam uma das maiores 

dimensões da interdependência económica e a assimetria da relação verifica-se nos dois 

sentidos, pois o mercado russo e comunitário são mutuamente representativos. A Rússia 

foi, em 2011, o terceiro maior parceiro comercial da UE, responsável por cerca de 10% 

das trocas, e só superado pelos EUA e pela China (ver Anexo 2). Por sua vez, a UE foi 

o maior parceiro comercial russo, responsável por mais de 40% das trocas efetuadas 

(ver Anexo 1).  

A estrutura das importações e exportações realizadas entre a UE e a Rússia 

também é importante para a perceção da interdependência. Quase metade das 

exportações da UE para a Rússia consistem em produtos de indústria pesada, como 

maquinaria e equipamentos de transporte, produtos com grande componente tecnológica 

e alto valor acrescentado. No caso das exportações russas para a UE, quase 80% foram 

matérias-primas e combustíveis fósseis, maioritariamente destinados ao consumo 

industrial. Desenha-se, então, um ciclo: a UE recebe da Rússia o elemento essencial 

para continuar a sua produção industrial, de onde sairão os produtos que a Rússia 

necessita para continuar a exportar recursos energéticos. A grande diferença reside no 

valor acrescentado dos produtos maioritariamente trocados – enquanto a tecnologia 

exportada pela UE têm um grande valor acrescentado, as matérias-primas russas tem um 
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valor acrescentado reduzido. Apesar disso, a balança comercial entre a UE e a Rússia 

tem um saldo negativo (ver Anexo 3). A situação explica-se, sobretudo, com base na 

grande quantidade de matérias-primas que a UE importa da Rússia e do aumento 

constante das suas necessidades energéticas.  

Apesar desse aumento das necessidades energéticas, a UE tem conseguido reduzir 

a sua dependência do gás russo, tendo adotado uma estratégia de diversificação das 

fontes de energia, intensificada depois das disputas entre Rússia e Ucrânia, que levaram 

a cortes no abastecimento na Europa Ocidental. Ora, sendo a UE o maior cliente dos 

recursos energéticos russos – e aquele cujo mercado tem maior poder de aquisição, tanto 

que acaba por se tornar insubstituível – e tendo optado por reduzir a sua dependência da 

Rússia, esta última vê o seu modelo de desenvolvimento económico (assente na 

produção e exportação de recurso energéticos) ser colocado numa posição delicada. A 

questão que se coloca, aqui, é a da segurança energética. Esta define-se pela necessidade 

de assegurar as necessidades energéticas de ambas as partes de acordo com a função que 

desempenham na relação, ou seja, das necessidades da UE enquanto consumidora e da 

Rússia enquanto fornecedora.  

É no seguimento desta questão que surge a necessidade de efetivar a criação de 

mecanismo legais de regulação do setor energético, tal como uma Política Europeia de 

Energia, que responda às questões colocadas pelo aumento da produção, do consumo, e 

do preço dos recursos por todos os envolvidos. Já em 2000, na Cimeira UE-Rússia de 

Paris, a energia tinha sido apontado como uma das áreas com maior probabilidade de 

promover a integração continental. Portanto, a perspetiva da necessidade de uma 

estratégia a longo prazo no âmbito da energia tem sido permanente, apesar de a sua 

elaboração ter sido, primeiramente, efetuada de forma independente. Apesar disso, a UE 

e a Rússia chegaram a um acordo preliminar em 2013, materializado no Roteiro para a 

Cooperação Energética UE-Rússia até 2050. O documento especifica, então, que as 

partes 

 

“should  concentrate  on  an  analysis  of  different  scenarios  and  

their  impact  on  EU-Russia  energy  relations,  look  into their  

consequences  for  the  energy  sectors, elaborate long-term opportunities  

and  risks  of  the  overall  energy  supply  and  demand  situation  and  

investigate  the potential for long-term cooperation in the field of energy.  

After approval of this Roadmap by the Coordinators  of  the  Dialogue,  the  
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EU  and  Russian  sides  should  provide  for  using  the  respective potential 

for long-term cooperation as one of the priorities of their energy policies." 

(Road Map for EU-Russia Energy cooperation until 2050, 2013: 2) 

 

1.1.3. Construtivismo 

 

O construtivismo tem vindo a conquistar um lugar de destaque na literatura 

dedicada às Relações Internacionais. A teoria construtivista entra no debate sob a forma 

de crítica ao realismo estrutural, uma das variantes teóricas do realismo (BARKIN, 

2003: 325). 

Uma ampla definição do construtivismo, e que é aceite pela larga maioria dos seus 

teóricos, consiste na defesa da Política Internacional como construção social. Os 

construtivistas encaram os factos da Política Internacional não como a imagem de uma 

realidade material e objetiva – em oposição ao realismo – mas sim como uma realidade 

social e intersubjetiva (ONUF,1989). Mais do que o comportamento racional dos atores 

internacionais, são as estruturas que dão forma à sua identidade e aos seus interesses 

(WENDT, 1995a: 72).  

 Assim, são as normas socialmente aceites e os ideais dominantes que determinam 

as Relações Internacionais e os interesses que movem os seus intérpretes. Tal como os 

realistas, também os construtivistas devotam uma grande importância ao papel dos 

interesses dos Estados na Política Internacional. Mas, ao contrário do pensamento 

realista, o construtivismo apreende os interesses estatais como parcialmente (em grande 

parte) construídos pelas estruturas do sistema, defendendo uma análise sociológica 

dessas estruturas, constituídas pela distribuição das capacidades materiais dos Estados e 

pelas relações sociais, constituídas por três elementos essenciais (Idem: 73).  

O primeiro desses elementos é o conhecimento partilhado e as expectativas 

geradas que fazem parte dos atores em cada situação e que determinam a natureza 

cooperativa ou conflitual das suas relações. A situação do dilema de segurança é um 

exemplo de uma relação de natureza conflitual, na qual o entendimento intersubjetivo 

dos Estados assenta na desconfiança geral em relação às intenções alheias, fazendo com 

que os seus interesses sejam definidos em função do conceito de auto-ajuda. No lado 

oposto está a comunidade de segurança, na qual o conhecimento partilhado entre os 
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vários atores inspira maior confiança e propicia a resolução dos problemas sem recurso 

à força militar (Idem). 

Segundo, as estruturas sociais incluem os recursos materiais, independentemente 

da sua natureza. A diferença do pensamento construtivista reside no facto de lhe 

atribuírem significado no contexto do entendimento humano somente através da 

estrutura de conhecimento partilhado na qual estão incorporados. Como diz Alexander 

Wendt, figura de proa da teoria construtivista, “amizade e inimizade são uma função do 

conhecimento partilhado” (Idem). 

Por último, são as práticas que conferem essência às estruturas sociais. O mesmo 

Wendt serve-se do exemplo da Guerra Fria para explicar este elemento. Para ele, a 

Guerra Fria só existiu na consciência, materializada no discurso dos representantes dos 

vários Estados; foi uma “ideia” comummente aceite pelos vários atores internacionais, 

que cessou de existir quando estes entenderam que já não se justificava continuarem a 

agir com base nos seus pressupostos (Idem: 74).  

O construtivismo inclui ainda referência ao conceito de anarquia. De acordo com 

o que advoga Wendt, a anarquia não existe no sistema internacional enquanto estrutura, 

resultando, também ela de um processo de construção social (WENDT, 1995b). 

De acordo com a sistematização que Onuf faz do construtivismo, este pode ser 

resumido em três premissas (ONUF, 2001:4): 

 “a sociedade é aquilo que faz” – todos os conjuntos de relações sociais são 

resultam de um processo de mútua constituição entre o agente e o mundo 

envolvente; essa “co-constituição” é responsável mudança pela difusão da 

mudança social e pelo aparecimento da regularidade nas relações sociais.  

 a construção social processa-se através da linguagem/discurso e das 

realidades que daí derivam, como as normas e as políticas. Os indivíduos 

tornam-se agentes em interação com o mundo através da linguagem, da 

qual dependem para se expressar a todos os níveis. O discurso performativo 

consiste na base e no modelo da conduta normativa. A construção social 

obedece sempre a normas preestabelecidas, ou seja, é sempre um 

procedimento normativo. 

 é através das normas que os materiais disponíveis são transformados em 

recursos, resultando em oportunidades assimétricas para controlo e 

distribuição assimétrica dos benefícios. As normas estão presentes em todas 

as sociedades, incluindo a internacional.  
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A aplicação do construtivismo à relação UE-Rússia incide sobre duas 

caraterísticas relevantes: a importância do domínio cultural na formação das imagens 

coletivas e o caráter construtivo – e, consequentemente, reversível – da perceção dessas 

imagens.  

O construtivismo realça o papel dos agentes individuais, em especial, o dos líderes 

políticos, na forma como essas mútuas perceções se constroem e enraízam no 

imaginário coletivo e na cultura política dos intervenientes. A linguagem ocupa, então, 

uma posição de relevo, uma vez que é através dela que as imagens são expressas e 

difundidas. 

O papel dos dirigentes políticos, neste sentido, é fulcral. É deles a função de 

estabelecer as ligações entre os interesses subjacentes às suas políticas e a construção da 

retórica oficial dos Estados/Organizações. O discurso político é o veículo principal de 

difusão dessas imagens, muito visível nas opções de política externa da Ucrânia nos 

últimos anos. 

A UE e a Rússia têm sido parceiros em diversas áreas, mas a sua relação continua 

a ser baseada no pragmatismo e na satisfação de interesses mútuos a curto-médio prazo; 

proximidade é um termo que só se tem verificado do ponto de vista geográfico. O 

sistema de valores, a cultura que informa os interesses de cada uma delas, diverge em 

vários pontos, apesar de os interesses serem comuns. É neste aspeto que se assiste à 

constatação das perceções distintas e das diferenças identitárias existente entre a Rússia, 

a UE e a Ucrânia: o “nós” e o (s) “outro (s)”. 

No momento, os dois atores têm um papel importante a desempenhar: ambos se 

encontram em plena fase de transformação, e construção identitária – a UE motivada 

pela crise mundial dos últimos anos e a Rússia em consequência da reemergência 

política e económica conquistada sob a liderança do regime de Vladimir Putin. Neste 

contexto, é difícil consolidar uma imagem estabilizada do outro; mas, ao mesmo tempo, 

esta encontra-se aberta à mudança. O discurso oficial dos seus representantes assume, 

então, um papel central. Eles têm, pois, a oportunidade de, através das suas declarações, 

remodelar as suas imagens coletivas, tanto ao nível interno como externo 

(DEBARDELEBEN, 2012: 420-424). Dessa forma, poderia surgir uma oportunidade 

para conciliar os seus interesses e atuar de forma concertada para alcançar os seus 

objetivos.  
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No entanto, os desenvolvimentos que a relação UE-Rússia tem conhecido, 

sobretudo depois da crise política que se instalou na Ucrânia no final de 2013 e da 

atuação da Rússia a este respeito, indicam que as diferenças que as separam não são 

compatíveis. Pelo contrário, têm-se acentuado as dissemelhanças entre elas, cavando 

uma distância ainda maior entre si. Neste momento, o maior motivo de discórdia reside 

no Direito Internacional – matéria de extrema importância, tanto para a UE como para 

todo o mundo ocidental – e no desrespeito russo pelas suas normas, em consequência da 

anexação da Península da Crimeia por Moscovo, que violou a integridade territorial e a 

soberania ucranianas. Na Declaração de Haia, assinada em 24 de março de 2014, os 

países do G7, em conjunto com a Comissão Europeia, manifestaram a sua preocupação 

pelo comportamento russo em relação à situação na Ucrânia, não congruente com as 

suas responsabilidades e obrigações, principalmente no que toca à economia mundial. A 

diferença de perceção do Direito Internacional da Rússia fica patente na forma como o 

Presidente Putin justifica, perante o Parlamento Russo, apela à anexação da Crimeia, 

após um referendo que, considera, decorreu “em total conformidade com os princípios 

democráticos e as normas internacionais”
2
. 

Apesar da vontade que os dois atores foram expressando ao longo dos últimos 

anos em construir uma relação de maior proximidade, tem-se assistido, no presente, a 

um crescente desfasamento entre ações e declarações, de parte a parte, que apenas 

revela o desconhecimento que têm uma da outra. 

 

 

1.2. Conceitos 
 

No contexto da relação UE-Rússia e do papel que a Ucrânia pode desempenhar no 

seu seio, surgem, de forma recorrente, uma série de conceitos que se cruzam e que 

deixam bem patente a grande amplitude de temáticas abrangidas.  

Mais do que isso, a análise da essência desses conceitos e da forma como atuam 

sobre os vários intervenientes evidencia a profundidade das raízes da intranquilidade 

crónica entre o Ocidente (com a UE como seu “representante”) e o Leste (encabeçado 

                                                           
2
 Discurso disponível na integra em: http://praguepost.com/eu-news/37854-full-text-of-putin-s-speech-

on-crimea  

http://praguepost.com/eu-news/37854-full-text-of-putin-s-speech-on-crimea
http://praguepost.com/eu-news/37854-full-text-of-putin-s-speech-on-crimea
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pela Rússia) do continente europeu, chamando a atenção para complexidade do tema a 

tratar e da necessidade de este ser observado numa perspetiva multidisciplinar. 

 

1.2.1. Poder e Influência 

 

O Poder é um conceito dominante e recorrente no estudo do fenómeno político. 

(PARSONS, 1963). Na verdade, a maior parte das definições de Política envolve 

diretamente o conceito de poder. Sendo a Política Internacional uma ramificação 

específica do fenómeno político, também aqui o poder é essencial.  

Apesar da omnipresença do conceito no estudo da Política Internacional e das 

Relações Internacionais, desde Tucídides até ao presente, continua a ser difícil definir 

com precisão a sua natureza e até mesmo o seu papel para as disciplinas anteriormente 

referidas. Vários teóricos das RI contribuíram para uma definição do conceito de poder, 

como E.H. Carr, H. Morgenthau e K. Waltz, sem nunca se chegar, contudo, a uma 

definição estável (BALDWIN, 2012: 272). 

As abordagens clássicas do poder derivavam da visão dominante da natureza 

conflitual da política internacional e do comportamento dos Estados em função dos seus 

interesses, com destaque para a manutenção da sua autonomia política, e que deveriam 

ser assegurados pela força militar. Era, então, em função desse poderio militar que se 

estabelecia a hierarquia do sistema internacional, encabeçada, pois, pelos Estados com 

superioridade militar. O poder militar era, então, um instrumento de política externa. 

Posteriormente, o poder de um Estado passa a ser medido através da avaliação de 

uma série de elementos, que definiam o seu poder nacional: população, extensão 

territorial, riqueza/capacidade económica, exércitos e marinha. 

Nesta perspetiva, os Estados perseguiam uma maximização do poder em relação 

aos outros. O resultado seria, como descreveu Morgenthau, uma balança de poder, 

conceito que já compreendia a noção de que o poder estatal é o produto de uma série de 

fatores, entretanto designados por capacidades. Esse produto permitia estimar a 

distribuição do poder entre os Estados mais poderosos, de acordo com o contributo de 

Kenneth Waltz, responsável pela introdução do conceito.  

Inicialmente descrito como um conceito material, o poder passou, na segunda 

metade do século XX, a ser visto como um conceito relacional, isto é, que resulta da 

vida em sociedade (Idem: 273). Esta visão do poder deve-se ao contributo de Lasswel e 

Kaplan, nos anos 50, e foi igualmente responsável pela introdução de uma ideia de 
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poder como causa – e não finalidade – da Política Internacional (LASSWEL & 

KAPLAN, 1950). A análise das relações de poder é, então, feita de um ponto de vista 

comportamental. Dessa forma, o poder consiste numa relação, que pode ser efetiva ou 

potencial, na qual um dos intervenientes consegue produzir uma alteração do 

comportamento de outro (s). Essa alteração de comportamento pode acontecer a vários 

níveis: das crenças e ideais, das atitudes, das expectativas, das opiniões, da 

predisposição para agir em determinado sentido.  

Uma relação de poder define-se pelo seu caráter multidimensional, que 

impossibilita que seja feita uma estimativa do poder total de um Estado. Entre as várias 

dimensões que estruturam o poder estatal, contam-se (BALDWIN, 2012): 

 Âmbito – refere-se à caraterística do comportamento de um ator que é 

afetada pelo exercício do poder; remete para a possibilidade do poder de 

variar nos vários domínios (ex.: A UE tem uma maior capacidade de 

influenciar aspetos económicos do que militares; o contrário pode ser 

apontado à Rússia); 

 Domínio – diz respeito à quantidade de atores sujeitos ao exercício do 

poder por parte de um; implica também, a extensão territorial (ex.: quanto 

maior for um país, maior será a sua influência); 

 Peso – o peso de um ator aponta a probabilidade de influenciar o 

comportamento de um outro; 

 Custos – os custos do exercício do poder aplicam-se aos dois lados da 

relação e servem para avaliar a influência exercida; remete para uma 

ponderação dos custos e benefícios da relação de poder;  

 Meios – indicam os canais através dos quais é exercido poder; podem ser 

divididos nas seguintes categorias (BALDWIN, 1985): 

 Meios simbólicos – derivam de símbolos normativos e do tipo de 

informação que contém; 

 Meios económicos – as sanções económicas são uma forma de 

pressionar os Estados; em sentido contrário, o auxílio económico 

prestado pode criar um ascendente de um determinado Estado sobre 

outro (s); 

 Meios militares – força militar exercida, ou em contexto de ameaça; 



22 
 

 Meios diplomáticos – conjunto de práticas, como a representação ou 

a negociação, através dos quais os Estados se tentam influenciar 

mutuamente.  

 

A noção de influência é paralela ao conceito de poder, enquanto resultado de uma 

interação de vários agentes. Segundo Lasswel e Kaplan (1950), a influência manifesta-

se e é afetada por símbolos, e é estabilizada através dos processos políticos. Para os 

autores, entende-se por influência  

 

“the value position and potential of a person or a group. Values may be 

grouped under ‘welfare’ and ‘deference’ and positions described in regard 

to each value (or set of values). (…) Classes and social structures are 

defined in relation to the shaping and distribution of values. (LASSWELL & 

KAPLAN, 1950: 55) 

 

1.2.2. Política Externa 

 

O conceito de poder está intrinsecamente ligado a um outro, o de política externa. 

É através da política externa que é estabelecido o elo de ligação entre os interesses de 

um Estado, definidos num plano doméstico e o seu reflexo num plano externo 

(FEARON, 1998). Tradicionalmente, a política externa é vista como o conjunto de 

objetivos definidos e estratégias traçadas pelos governos nacionais dirigidos ao 

enquadramento da sua atuação além-fronteiras. No entanto, esta visão consiste apenas 

numa descrição daquilo em que a política externa se pode materializar, deixando 

dúvidas em relação ao seu fundamento,  

Desde a segunda metade do século XX, a noção de política externa tem sido 

objeto de discussão em torno da sua essência e da necessidade ou adequação de uma 

definição, devido à indefinição do termo ou ao facto de a sua própria designação conter 

a sua definição.  

O estudo da política externa tem sido desenvolvido através da elaboração de 

estudos que se subdividem em cinco categorias de investigação distintas (HERMANN, 

1983): 
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1. Estudos de caso simples – são os mais numerosos e centram-se na análise 

da evolução das ações desenvolvidas por um ator – principalmente um 

Estado, através do seu governo – para dar resposta a uma situação em 

concreto; 

2. Estudos de Instituições e Processos Internacionais – estudam as 

organizações e procedimentos através dos quais a política externa é 

desenvolvida; 

3. Estudos de Variáveis Independentes – focam os elementos que 

formatam a natureza e a qualidade da política externa; 

4. Cronologias relacionais – examinam as alterações sofridas por um 

par/grupo de Estados, durante um determinado intervalo de tempo; 

5. Análises de Conflitos – baseiam-se numa análise comportamental dos 

Estados em relação à sua política externa.  

 

O estudo da política externa é, assim, predominantemente caraterizado pela falta 

de coesão. Também por isso, qualquer tentativa de fazer uma definição objetiva de 

política externa, será infrutífera, pois nunca estará completa. Apesar disso, é possível 

encontrar uma série de unidades de análise que constituem a essência da política 

externa.  

Pressupondo a política externa como o ponto intermédio entre o contexto 

doméstico e o ambiente externo que um ator enfrenta, pode dizer-se que ela engloba três 

componentes distintas.  

A primeira refere-se ao primeiro momento da política externa, situado no plano 

doméstico; a política externa é, antes de mais, o resultado de um processo de decisão, 

tomadas por indivíduos, de forma racional, isto é, com base nas suas capacidades, de 

forma a dar resposta aos seus objetivos (GROSS STEIN, 2000).  

A segunda componente remete para a influência do nível de análise escolhido 

sobre o ambiente externo – uma abordagem centrada no ator (Estados ou outro) é 

diferente de uma abordagem estrutural.  

Por último, encontra-se o processo de implementação da política externa, que 

consiste na forma como o processo de decisão vai ser posto em prática pelos 

mecanismos institucionais. É neste momento que entra em jogo o exercício da 

influência através do uso concreto dos vários instrumentos de política externa 

disponíveis. 
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1.2.3. Geopolítica 

 

O termo ‘Geopolítica’ foi introduzido, no século XIX, pelo constitucionalista 

sueco Rudolf Kjellén e sistematizado como doutrina das Relações Internacionais, na 

viragem para o século XX, pelo alemão Karl Haushofer (TESCHKE, 2006: 327).  

A Geopolítica é uma componente da Geografia Humana que estuda a forma como 

o poder ou a Política, se relaciona com o espaço. Consiste numa “combinação da ciência 

política e da geografia, que estuda as relações que existem entre a condução da política 

externa de um país e o quadro geográfico no qual ela se exerce” (SOUSA, 2005: 89).  

A Geopolítica explica o fenómeno da Política Internacional através da forma 

como este responde à geografia circundante, de acordo com elementos como a 

localização geográfica, a extensão territorial, o posicionamento estratégico, da 

topografia do local, dos recursos naturais e da demografia. A relação entre Ciência 

Política e Geografia com o meio geofísico e social é apreendida de forma simultânea 

(Idem). 

No âmbito das Relações Internacionais, o contributo da Geopolítica é importante 

porque constitui um método de análise da Política Internacional, através da apreensão e 

estabelecimentos dos interesses subjacentes à atuação dos atores internacionais, bem 

como dos fatores condicionantes e elementos de poder que os caraterizam (Idem: 89-

90).  

O debate em torno da Geopolítica produziu muitas definições válidas do termo. 

Contudo, a mais relevante e inclusiva é a de Pierre Gallois, proeminente militar e 

geopolítico francês do pós-II Guerra Mundial, que vê a Geopolítica como “o estudo das 

relações que existem entre a conduta de uma política de poder no plano internacional e 

quadro geográfico em que se exerce” (Idem: 90). 

 

1.2.4. Identidade 

 

A identidade é um conceito importante no domínio das Relações Internacionais. 

Apesar de, nos últimos anos, ter estado bastante presente no debate académico, o 

conceito de identidade permanece definido pela fluidez (LEBOW, 2008: 474). Como 

afirmam Rogers Brubaker e Frederick Cooper,  
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“a ‘identidade’ é uma expressão vernacular na Política contemporânea, e 

a análise social deve ter em conta esse facto. Mas isso não quer dizer que 

tenhamos de usar a ‘identidade’ como uma categoria de análise, ou definir 

‘identidades’ como algo que todas as entidades têm, procuram, constroem ou 

negoceiam. Definir todas as afinidades e afiliações, todas as formas de 

pertença, todas as experiências de comunidade, de interligação e coesão, todos 

os auto-entendimentos e auto-identificações dentro da palavra ‘identidade’ dar-

nos-á um vocábulo neutro e indiferenciado” (BURBAKER e COOPER, 2000: 

2).  

 

Ainda assim, os autores identificam uma série de cinco formas diferentes em que 

a ‘identidade’ é usada (BURBAKER & COOPER apud. LEBOW, 2008: 474). Assim, 

entende-se geralmente por ‘identidade’: 

 Uma base para a ação social ou política; 

 Um fenómeno colectivo que denota um qualquer grau de semelhança entre 

membros de um grupo ou categoria; 

 Um aspeto nuclear da individualidade da pessoa ou do grupo; 

 Um produto da ação social ou política; 

 Um produto de discursos múltiplos e concorrentes.  

 

Numa perspetiva construtivista, também a identidade é um conceito relacional, 

cuja construção se baseia na oposição a um ‘outro’ diferente do ‘eu’/’nós’. Essa 

oposição faz-se geralmente num sentido negativo, podendo mesmo chegar ao nível da 

demonização do ‘outro’. Como notou Carl Schmitt (1942), o confronto violento entre 

adversários funciona, muitas vezes, como uma forma de construção de uma identidade 

política. Mais recentemente, a dicotomia eu-outro da ‘identidade’ tem sido amplamente 

explorada por políticos e académicos na promoção de agendas políticas que incluíam 

autoritarismo e atitudes racistas. (LEBOW, 2008: 474).  

No contexto da relação UE-Rússia, a identidade assume-se como um principais 

vetores que enquadram o estudo dessa relação. São as diferenças identitárias entre a UE 

e a Rússia que suportam a sua política externa e motivam os frequentes avanços e 

recuos que a relação tem vivido, uma vez que ambas estão enraizadas em tradições 

culturais profundamente diferentes e que se têm desenvolvido em sentidos opostos.  
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As identidades europeia e russa estão edificadas sobre duas tradições culturais 

profundamente diferentes: a da Civilização Ocidental e a da Civilização Euroasiática. A 

Civilização Ocidental surge tradicionalmente associada à Europa Ocidental (onde estão 

a maioria dos países da UE) e ao continente americano, e as suas raízes fragmentam-se 

em quatro partes essenciais: o pensamento filosófico de Atenas; os princípios morais da 

tradição religiosa de Jerusalém; o Direito romano; o espírito de liberdade e autonomia 

dos povos germânicos (Intercollegiate Studies Institute). A matriz responsável pela 

agregação de todos estes elementos é o Cristianismo, que os absorveu. Genericamente, 

podem ser apontadas como caraterísticas essenciais da Civilização Ocidental o 

sentimento de superioridade em relação a outras sociedades, o capitalismo como modelo 

económico dominante e a democracia liberal como regime político caraterístico do 

ocidente, providenciado pela ascensão do capitalismo. 

Subjacente à narrativa nacional russa está o Eurasianismo, ideologia surgida no 

início do século XX, comum entre intelectuais russos emigrados depois da Guerra. O 

debate em torno do Eurasianismo surgiu, inicialmente, em Sófia e passou por Praga e 

Berlim, até chegar ao Reino Unido, durante a década de 1930. A emergência da 

ideologia nazi, primeiro, e a bipolaridade do mundo pós-II Guerra Mundial, depois, 

foram responsáveis pelo seu quase desaparecimento, já que os ideais soviéticos eram 

suficientes para explicar a união de vários povos, um pouco por toda a Europa 

(LARUELLE, 2006: 2). Ressurgiu em força na década de 1990, já depois da queda da 

URSS, e não mais como uma ideologia homogénea; o que veio à tona foi um neo-

eurasianismo, já bastante ramificado, mas que continuava a apresentar-se como “a new 

ideology for the post-bipolar world, based on the "civilisationist" trend and the idea that 

the new so-called "post-modern" values are emerging” (Idem).  

Os principais pressupostos do neo-Eurasianismo podem ser sintetizados da 

seguinte forma (Idem): 

 

 Crença na existência de uma unidade cultural e de uma comunidade com 

um destino historicamente traçado, que é partilhado pelos russos, pelos 

povos do espaço pós-soviético e até de uma parte da Ásia; 

 A ideia de que a centralidade geográfica do espaço euroasiático no Velho 

Continente implica uma determinada realidade política – o império; 
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 Convicção na existência de constantes culturais que explicam de forma 

profunda os acontecimentos políticos contemporâneos (em especial a 

ascensão e implosão da URSS); 

 Culto teórico da diversidade nacional, acompanhado, no entanto, pela 

negação de autonomia às minorias; 

 Rejeição da Europa, do Ocidente e do Capitalismo, através da condenação 

do ideal de universalidade do Homem e da crítica ao domínio Atlântico, 

que consideram nefasto para o resto da Humanidade.  

 

O Eurasianismo apreende-se a si próprio como uma explicação do mundo, 

alternativa àquela proposta pelo Ocidente. Para isso, assenta na denúncia do 

imperialismo epistemológico ocidental: a Europa, ao empregar os seus princípios ao 

resto do mundo, está a alienar a diversidade civilizacional e a estabelecer uma escala 

indicadora do desenvolvimento político e económico. A Europa consiste, então, não 

num estágio de desenvolvimento civilizacional, num modo de desenvolvimento 

irreproduzível. Ao adotar uma perspetiva de análise baseada na Geografia, em oposição 

ao à perspetiva histórica do Ocidente, o Eurasianismo oferece à Rússia a oportunidade 

de expressar a sua identidade através do espaço (Idem: 4). 
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2. A Relação UE-Rússia 
 

“Being the largest geopolitical entities on the European continent, Russia and the 

EU are interdependent in many spheres, linked by their common civilization roots, 

culture, history, and future. The agenda of our interaction is multidimensional and 

covers various sectors. We are willing to enhance it – on the basis, of course of 

equality and mutual benefit”
3
 

 

2.1. Breve Contextualização Histórica (pós-Guerra Fria) 
 

Depois do período de tensão e afastamento vivido durante a Guerra Fria, a relação 

entre a União Europeia e a Federação Russa conheceu vários desenvolvimentos que se 

tornaram fulcrais para o destino das duas partes intervenientes, dado o caráter vital das 

questões envolvidas, com especial relevo para o setor energético e da manutenção da 

paz e garantia de segurança do continente europeu. Numa tentativa de contextualizar a 

relação entre as duas partes é necessário olhar primeiro para o que foi a 

evolução/cristalização de uma verdadeira política externa russa, sobretudo em relação 

ao Ocidente/EU. Ao mesmo tempo, é importante ver também como evoluiu a posição 

da Comunidade Europeia, primeiro, e depois da EU, logo após a queda da URSS, a fim 

de se perceberem os contactos que foram sendo estabelecidos ao longo do tempo. 

A história da relação entre a Comunidade Europeia e a Rússia começa a dar os 

primeiros passos ainda antes da implosão da União Soviética. O primeiro ato oficial 

dessa relação acontece em dezembro de 1989, com a assinatura do Acordo sobre 

Comércio e Cooperação Comercial e Económica, entre as Comunidades Europeias e a 

URSS, e teve como objetivo regulamentar as trocas comerciais entre as duas partes 

envolvidas.
4
  

Em meados de 1990, com a eleição de Boris Yeltsin para a presidência do 

Congresso de Deputados do Povo e a Declaração de Soberania do Estado russo, 

começam a ser ditadas aquelas que serão as linhas mestras da renovada política externa 

                                                           
3
 Sergey Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, excerto de um artigo publicado 

no Diplomatic Yearbook, 2010. Disponível em: http://www.russianmission.eu/en/brief-overview-
relations 
4
 Informação disponível em http://www.russianmission.eu/en/brief-overview-relations  

http://www.russianmission.eu/en/brief-overview-relations
http://www.russianmission.eu/en/brief-overview-relations
http://www.russianmission.eu/en/brief-overview-relations
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russa, tão incerta quanto pode ser a política externa de uma nação que ainda se tenta 

definir a si própria, mas que revelava já um grande pragmatismo, ao sobrepor os 

interesses nacionais russos aos da própria União Soviética. Os novos princípios 

orientadores da política externa russa deixavam antever uma relação de maior 

proximidade e abertura para com o mundo ocidental e, em particular, com a Europa, não 

apenas centrada no domínio económico, mas também na construção de uma verdadeira 

ponte de entendimento entre as duas entidades geopoliticamente mais importantes do 

continente europeu. A nova orientação da política externa soviética estaria, então, 

assente em dois pilares:  

 

“o de que a Rússia devia procurar relações amigáveis com as outras 

repúblicas soviéticas, (…) e o de que a Rússia desejava regressar, como uma 

força autónoma, à política mundial, defendendo o seu estatuto de grande 

potência e, ao mesmo tempo, procurando ocupar um lugar na comunidade de 

povos civilizados da Eurásia e da América” (REGO, 1999: 258). 

 

A atitude de maior recetividade russa beneficiou também da nomeação de Andrei 

Kozirev para o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que trouxe uma 

dinâmica de atuação diferente da que se tinha verificado com o seu antecessor
5
, 

traduzindo-se numa tentativa de maior aproximação às instituições internacionais e 

defendendo uma política externa russa não mais baseada “na ideologia ou ambições 

messiânicas, mas no senso comum e na avaliação realista de necessidades concretas” 

(SAKWA, 2002:350). 

Ainda que naquela altura não estivesse no horizonte a possibilidade do 

desmembramento da URSS, o estabelecimento destes dois princípios orientadores das 

relações externas da Rússia abria caminho para que o país assumisse um novo papel na 

sociedade internacional, mais condizente com o prestígio que a sua história e a sua 

geografia lhe mereciam. Era neste sentido que surgia o plano de reformas ambicionado 

por Gorbatchev. Além da necessidade da grave crise económica por que passava, as 

transformações pretendiam conferir ao país uma maior acessibilidade económica e 

tolerância política, a fim de aproximar a enclausurada sociedade soviética ao Ocidente. 

                                                           
5
 Eduard Shevardnadze foi o último Ministro dos Negócios Estrangeiros Soviético. Andrei Kozyrev 

sucedeu-lhe imediatamente no cargo, sob a liderança de Boris Yeltsin. 
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Ao mesmo tempo em que se dá o desmantelamento da União Soviética, no fim de 

1991, é assinado, em 1992, o Tratado de Maastricht, que instituiu formalmente a União 

Europeia. Os dois modelos de integração encontravam-se, então, em momentos 

diametralmente opostos. Enquanto o Tratado de Maastricht se assumia como o mais 

importante passo dado no caminho da integração ocidental, vendo reconhecido o 

sucesso de um processo assente em princípios liberais, a Rússia vê-se forçada a admitir 

o fracasso do Comunismo e do modelo repressor e centralista soviético.  

A Rússia era, então, o parente pobre do Velho Continente, dependente da pujança 

económica e do prestígio mundialmente granjeado aos seus vizinhos da Europa 

Ocidental e ao projeto de integração por eles desenvolvido, que lhes tinha permitido 

manter a paz num continente intrinsecamente conflituoso, cimentar as várias identidades 

nacionais em prol de um objetivo maior e alcançar um nível de vida e de bem-estar 

nunca antes visto, ao mesmo tempo em que ia consolidando a sua influência na política 

mundial.  

É neste contexto que a relação entre a União Europeia e a Rússia se começa a 

desenvolver, assente numa grande assimetria de poder, e com objetivos diferentes, mas 

convergentes. Do lado russo, o objetivo imediato era garantir condições para reerguer a 

economia, estando, por isso, dependente do capital proveniente dos Estados-membros 

da UE para aumentarem o investimento estrangeiro no país. Mas, mais do que isso, a 

atitude pró-europeia do Presidente Yeltsin indicava uma maior predisposição para 

aplicar o modelo civilizacional da Europa numa Rússia ainda em processo de 

autodefinição, uma vez findo o regime soviético. Da parte da UE, a queda do regime 

comunista nos antigos membros da URSS, e sobretudo na Rússia que, apesar das 

dificuldades, continuava a ser o estado economicamente mais capaz, significava uma 

abertura dos mesmos ao mercado e uma consequente expansão das possibilidades de 

escoação da produção industrial europeia. Num quadro de necessidades recíprocas, a 

grande abundância em recursos energéticos vai acabar por se revelar um ponto central. 

Isto porque, se a Rússia estava dependente do capital europeu, a Europa dependia do 

petróleo e, sobretudo, do gás russo, para continuar a desenvolver a sua indústria, o pilar 

do desenvolvimento económico europeu. No entanto, a forma como as duas partes 

apreenderam a sua interdependência foi bastante diferente. A Rússia adotou uma 

postura mais humilde e discreta e, ao mesmo tempo, mais pragmática, pois sabia que os 

recursos energéticos eram a sua única moeda de troca. Por sua vez, a União Europeia 

acabou por se revelar demasiado confiante na sua supremacia, quer económica quer 
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política e cultural, onde a estratégia comum passava por democratizar e ocidentalizar 

uma Rússia fraca e endividada (LEONARD & POPESCU, 2007: 1). 

No sentido de consolidar uma relação de extrema importância para os envolvidos, 

surge, em 1994, o Acordo de Parceria e Cooperação (APC), assinado pelo Presidente 

Boris Yeltsin. O APC seria válido durante dez anos a partir da sua entrada em vigor e, 

no caso de não haver acordo para uma renegociação, o mesmo seria renovado 

anualmente, caso nenhuma das partes manifestasse vontade em sentido contrário. Para a 

União Europeia, este era apenas mais um de uma série de acordos negociados 

bilateralmente e assinados com os Novos Estados Independentes (NEI), com o objetivo 

de substituir o acordo de 1989, assinado com a União Soviética. O APC procurava 

assegurar o enquadramento legal da associação, com os objetivos genéricos de 

regulamentação do regime de trocas comerciais, institucionalização das relações 

políticas para a promoção do diálogo político em torno de questões mutuamente 

relevantes e assegurar as condições de cooperação e assistência da UE no processo de 

transformação política e económica. Para a Rússia, os objetivos passavam pela 

promoção da estabilidade económica e política, construção e fortalecimento de um 

estado de direito e crescente harmonização legislativa com a União, melhoria das 

condições para o investimento estrangeiro no país e cooperação no combate às soft 

security threats (ZAGORSKY, 2002: 4)
6

. O acordo servia, ainda, para fixar os 

principais eixos da cooperação estratégica entre as duas partes, deixando a Rússia bem 

patente que o seu principal objetivo era a recuperação ao nível doméstico, em função do 

qual estaria orientada a sua política externa, construída em torno da resolução de 

questões internas de foro económico e social.  

Apesar dos esforços encetados para a implementação do acordo, este só entra em 

vigor três anos depois da sua aprovação, em 1997. Para tal contribuiu o espoletar do 

conflito na Chechénia, em 1994, além de uma série de eventos negativos que fizeram 

com que a Rússia se transformasse em mais um dos vários estados pós-comunistas 

incapazes de levar a cabo reformas radicais. O país encontrava-se preso na transição 

incompleta para um regime democrático e uma economia de mercado. Só alguns 

grandes interesses instalados beneficiaram com o processo de privatização, em troca do 

                                                           
6
 Por soft security threats entendem-se ameaças não-militares, que decorrem de problemas como a 

vulnerabilidade económica, questões de risco ambiental, instabilidade política e social, etc. A perceção 

destes problemas aponta para a multiplicidade dos fatores de risco que implicará uma análise mais 

ampla do conceito de segurança. Cf. GÜNTER BRAUCH, 2011, pp. 61-106  
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seu apoio político ao Kremlin, promovendo a corrupção, a aquisição de rendimentos 

fáceis, a evasão fiscal e processos eleitorais fraudulentos (ROBERTS, 2007: 23-23). 

Além disso, pairava a incerteza em relação ao futuro político e económico da Rússia, 

colocando o seu governo em fracas condições de se comprometer com qualquer 

processo de aproximação aos valores e hábitos dos seus parceiros, sobretudo da União 

Europeia, que tinha no Estado de Direito o seu pilar fundamental.  

A União Europeia atravessava, também ela, períodos atribulados, tendo de lidar 

com as suas próprias incertezas e transformações internas,  

 

“associated, inter alia, with the Maastricht Treaty (…), which provided for 

monetary integration and a common foreign and security policy (CFSP), and the 

Amsterdam Treaty in 1997, which envisioned the progressive development of a 

European Security and Defense Policy (ESDP) and an improved capacity to 

cope with challenges such as those posed by conflict in the former 

Yugoslavia.”(ROBERTS, 2007: 24) 

 

O período entre a assinatura do APC e a sua entrada em vigor serviu para pôr a nu 

algumas das fraquezas do mesmo, com especial destaque para o conceito de 

condicionalidade
7
 previsto no documento, que se revelou ineficaz quando aplicado à 

Rússia e que revelou a falta de objetividade e conceções mutuamente erradas das duas 

partes aquando da negociação do acordo. Por um lado, a União Europeia errou ao 

equiparar a Rússia a apenas mais um NEI, esquecendo que estava perante uma potência 

mundial, ainda que economicamente débil, e revelando até alguma presunção ao pensar 

que esta deixaria de prosseguir com a sua agenda nacional de consolidação de uma 

posição de influência no antigo espaço soviético. Mais ainda, não teve em conta as 

especificidades socioculturais do gigante euro-asiático, cuja tradição é profundamente 

inspirada no realismo político, que preza a manutenção da soberania nacional. 

O final dos anos 90 e a viragem para o século XXI trouxeram um novo rumo à 

relação entre a UE e a Rússia, que fica marcada pelo início da recuperação económica 

dos russos e pela sua mudança de atitude face à relação com os seus vizinhos do 

Ocidente, deixando de lado a relativa subserviência do início da década para apostar 

                                                           
7
 A condicionalidade de algumas áreas dos APC que a UE assinou com vários países da Europa de Leste 

tinha como objetivo tornar determinadas medidas não-negociáveis para Estados que pretendiam aderir 

à UE. Cf. GRABBE, 1999. 
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num comportamento de maior dureza para com a União Europeia e uma maior 

consciência do seu estatuto de player mundial. Esta nova forma de agir caraterizou-se 

pelo prosseguimento da estratégia interior-exterior: depois de resolvidas as grandes 

convulsões internas, a Rússia foca-se, agora, no plano externo, com o objetivo central 

de consolidar o seu estatuto de grande potência na Sociedade Internacional, tendo a 

União Europeia como parceiro estratégico. 

A relação conhece novos desenvolvimentos em 1999, com a publicação da 

Estratégia Comum para a Rússia do Conselho Europeu, que ‘calibrava’ os objetivos 

enunciados no APC por parte da UE em relação à Rússia, dizendo: 

 

“A stable, democratic and prosperous Russia, firmly anchored in a united 

Europe free of new dividing lines, is essential to lasting peace on the continent. 

The issues which the whole continent faces can be resolved only through ever 

closer cooperation between Russia and the European Union. The EU welcomes 

Russia’s return to its rightful place in the European family in a spirit of 

friendship, cooperation, fair accommodation of interests and on the foundations 

of shared values enshrined in the common heritage of European civilization.” 

(Common European Strategy on Russia apud ROBERTS, 2007: 24) 

 

Em 2000, a ascendência de Vladimir Putin ao cargo de Presidente russo trouxe um 

novo fôlego à relação UE – Rússia. No plano interno, a presidência de Putin fica 

marcada, pelo seu programa de modernização económica, cujos pilares assentavam 

numa mistura de liberalização económica seletiva, controlo estatal de setores-chave da 

economia, estímulo ao alto crescimento e consistência da política russa, requisitos 

necessários para se reconciliar com os vizinhos ocidentais. No que concerne à política 

externa russa sob a alçada de Putin, pode dizer-se que a mesma se define pelo objetivo 

último de devolver à Rússia o seu prestígio e poder anteriores. No entanto, a forma 

como pretendia alcançar essa meta pode parecer contraditória, uma vez que, se a 

sociedade internacional assistiu a uma nova estratégia de difusão da imagem da Rússia 

no exterior, fundamentalmente caraterizada por uma recente ânsia em mostrar que 

compartilha os valores ocidentais – a western vocation - capaz de apoiar decisões 

tomadas por países como EUA, aquando do 11 de Setembro e da luta contra o 

Terrorismo, e da França e Alemanha, quando se manifestaram contra a invasão 
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americana do Iraque. No entanto, esta nova atitude ia no sentido contrário ao objetivo 

expresso de não entrar em qualquer sistema de alianças (ROBERTS, 2007: 35). 

É também, nesta altura, que Putin afirma a Rússia como mais uma parte da 

Europa e da civilização europeia, partilhando, por isso, dos seus valores e tradições, 

tendo dito que a “Russia is a very diverse country, but we are part of the Western 

European culture. No matter where our people live, in the Far East or in the South, we 

are European” (Putin apud. GEVORKYAN et. al., 2000: 169). Contudo, a estratégia de 

aproximação à UE delineada por Putin – com base nos valores comuns das partes – não 

sortiu o devido efeito, pois, na verdade, no plano político, Putin continuava com 

bastantes dificuldades em conseguir alguma concessão relevante para os interesses 

russos por parte da União Europeia.  

Mas o cenário muda de figura quando começam a surgir os primeiros resultados 

das reformas económicas introduzidas por Putin, que se traduziram num acentuado 

crescimento económico, entre 1999 e 2003, alicerçado no aumento dos preços dos 

recursos energéticos – dos quais a UE tem grande necessidade – e do controlo do 

monopólio da sua distribuição. Esta situação proporcionou à Rússia a assunção de uma 

nova estratégia negocial nas conversações com a União Europeia, permitindo-lhe pôr na 

agenda temas do seu interesse (ROBERTS, 2007: 37)
.
 Porém, a política de Putin, 

singularizada pela administração centralizada e pela promiscuidade entre o poder 

político e económico, não lhe granjeou mais respeito ou recetividade por parte dos 

restantes países europeus que, ao invés, se revelaram mais céticos em relação à Rússia e 

à possibilidade de instalação de um regime autoritário no país e preocupados com o 

possível desrespeito pelos mais básicos valores da Europa, principalmente o respeito 

pelo Estado de Direito.  

Numa tentativa de conciliação de interesses e devido à nova postura negocial 

russa surge, a partir da Cimeira de S. Petersburgo de 2003, um novo acordo bilateral de 

enquadramento legal da cooperação UE-Rússia, denominado por Quatro Espaços 

Comuns. Este é diferente do Acordo de Parceria e Cooperação na medida em que, as 

metas nele contidas, traçadas segundo os requisitos do Kremlin, se regiam pela 

objetividade e tangibilidade, na esperança de assim conseguir equilibrar os pratos da 

balança na relação com a UE. Além disso, o novo acordo introduziu mudanças no 

âmbito do processo decisório, tornando-o mais ágil, sobretudo no contacto direto entre 

os responsáveis políticos e especialistas, fazendo da Rússia o ator internacional que 

mais frequentemente contacta com Bruxelas.  
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O duplo alargamento de 2004 – UE e NATO – foi responsável pela ascensão de 

novos motivos passíveis de colocarem sob pressão as relações UE-Rússia. Em primeiro 

lugar, o alargamento incluiu alguns Estados da Europa de Leste, e mesmo antigos 

membros da URSS, área onde a Rússia considera que deve continuar a ser a potência 

regional dominante. Depois, porque, sendo a questão da segurança europeia e ameaças 

externas tão sensível para os russos, é-lhes difícil digerir a aproximação da NATO aos 

seus limites territoriais. Neste contexto, e à medida que o seu primeiro mandato se 

aproxima do fim, Putin redefine a ordem de prioridades russa no que diz respeito à 

política externa e à relação com a UE, colocando a Europa atrás da Comunidades de 

Estados Independentes (CEI), dizendo:  

 

 “The latest wave of EU and NATO enlargement has created a new 

geopolitical situation on the continent, and now we must not so much adapt to it 

as, first of all, minimize the potential risks and damage to Russia’s economic 

security and economic interests, and, second of all, find some opportunities here 

and use them to good effect. There is no other option left to us but to build up 

equal cooperation with the EU and the North Atlantic Treaty 

Organization.”(Putin apud. ROBERTS, 2007: 40-41) 

 

Desde o aproximar do fim do primeiro mandato de Putin até 2006, as relações 

UE-Rússia passaram por um período de estagnação, sem novos desenvolvimentos 

dignos de relevo, tendo o ano 2006 ficado na história como um ponto de viragem 

devido à crise nas relações Ucrânia-Rússia e aos consequentes cortes no fornecimento 

de recursos energéticos à Europa, chamando a atenção para o seu possível uso como 

arma política. (GOMART, 2008: 1) 

Com a chegada de  mitry Medvedev  à Presidência da Rússia, em 2008, a posição 

do país em relação à Europa e ao Ocidente sofreu algumas alterações. O pensamento do 

novo presidente reavivou velhas ideias que adquiriram um novo significado no atual 

contexto, com relevo para o conceito de civilização euroasiática e para a área Euro-

atlântica
8
, e que vão pautar a condução da política externa russa daí em diante (Idem: 3). 

A Rússia, que se encontrava então na sua fase de maior abertura ao mundo, irá 

continuar a pensar a sua ação no contexto político e económico global, fazendo da UE 

                                                           
8
 Área geograficamente compreendida entre Vladivostok, no extremo oriental russo, e Vancouver, no 

ponto mais ocidental do subcontinente norte-americano. 
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mais um entre muitos parceiros, com a grande vantagem de poder servir-se da sua 

relação de maior proximidade com os EUA, reunindo os três ramos da civilização 

europeia naquele que seria o vetor central da política mundial, o eixo Moscovo-

Bruxelas-Washington. Por esta altura, a posição da UE em relação à Rússia passava por 

reiterar a parceria estratégica, reforçando que a mesma se deve basear no respeito pelos 

valores inerentes à civilização europeia, e não apenas na prossecução de interesses 

comuns (Idem).  

Nos últimos anos, a relação tem-se desenvolvido na esfera comercial/económica, 

tendo o plano político perdido alguma primazia, podendo mesmo o estado da relação 

UE-Rússia ser resumido da seguinte forma:  

  

“Behind official statements, the real situation is that the Kremlin no longer 

tolerates the slightest comment on its internal policy, while the European Union 

is concerned its tough domestic stance and is trying to renew its policy vis-à-vis 

Russia” (Idem). 

 

A história da relação entre a União Europeia e a Rússia foi, ao longo do tempo, 

passando por momentos de maior ou menor aproximação ou animosidade sem, no 

entanto, ter desaparecido do topo das prioridades de cada uma das partes envolvidas. 

Apesar das diferenças que as separam, muitos passos importantes foram dados até à data 

para que a relação continue a caminhar para a construção de um espaço onde domine o 

respeito pela lei e pelos princípios básicos da democracia, onde os projetos de cada um 

possam não só coexistir, mas, principalmente, convergir.  

 

2.2. Fatores de Proximidade  
 

A relação UE-Rússia passou, ao longo das últimas duas décadas, por momentos 

muito diferentes, como seria expectável, pois a partilha de interesses comuns de cariz 

político e económico, convergentes ou divergentes, não elimina a distância criada entre 

eles pelas diferentes visões do mundo e pela sua perceção contrária do significado e 

alcance dos princípios democráticos de um estado de direito e dos direitos humanos.  

O atual estado da parceria estratégica entre a UE e a Rússia fica marcado pela 

grande desproporcionalidade do peso relativo de cada interveniente, ao mesmo tempo 
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em que se verifica uma crescente interdependência entre ambos, determinada pelo 

domínio económico, que faz com que os intervenientes se vejam involuntariamente 

envolvidos numa relação cujo desnivelamento resvala, consequentemente, sobre o 

domínio político. De facto, a evolução da relação UE-Rússia é um bom exemplo da 

intensificação do processo de globalização, na qual a cooperação ao nível político, que 

moldou os primeiros anos da parceria cedeu e foi perdendo terreno para a influência e 

alcance da cooperação no domínio económico, acabando por ditar a orientação do 

primeiro. 

 

2.2.1. O Domínio Económico e Comercial  

 

A cooperação no âmbito da economia e do comércio é, efetivamente, o grande 

motor impulsionador da relação UE-Rússia e é neste plano que se enquadra a sua 

caraterística mais proeminente, a interdependência assimétrica, designação decorrente 

do diferente peso relativo de cada parte na economia da outra.  

A União Europeia é o principal parceiro comercial russo, destino de mais de 50% 

das suas trocas comerciais internacionais, superando os países da CEI e até mesmo a 

China. Como diz Thomas Gomart, “Moscow cannot simply turn away from Europe if it 

wants to continue developing economically” (GOMART, 2010: 9). Por vários motivos, 

o mercado europeu tem uma enorme importância para o desenvolvimento económico 

russo, como o fator logístico e o desenvolvimento socioeconómico deste espaço. A 

proximidade relativa, as boas condições e a abundância das infraestruturas de transporte 

e comunicação melhoram a eficiência e facilitam o escoamento dos produtos russos com 

maior facilidade. Além disso, a Rússia não pode ignorar a grande diferença no poder de 

compra e nas necessidades de consumo de matérias-primas do mercado europeu em 

comparação com outros destinos preferenciais das suas exportações, sem esquecer a 

menor qualidade da sua produção nacional, incapaz de competir com os bens oriundos 

da UE. Do lado da União Europeia, a Rússia aparece como o quarto destino preferencial 

das exportações europeias extracomunitárias, com uma parcela de 7,3% em 2012, 

segundo dados da Comissão Europeia (CE)
9
. No caso do volume total de importações, a 

Rússia ascende ao segundo posto do ranking, responsável por 11,9% das mesmas (Ver 

                                                           
9
 Informação disponível em: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/ a 

27/10/2013, última alteração a 23/4/2013. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/
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anexo 7). Mais importante ainda, numa altura em que a relação UE-Rússia passa por um 

período de menor fulgor, a tendência é de reforço do peso da Rússia no comércio 

extracomunitário, com um balanço negativo total para as contas da União. 

Qualitativamente, as trocas comerciais entre União Europeia e Rússia são também 

bastante diferentes. Enquanto a UE exporta sobretudo produtos manufaturados e com 

uma maior componente tecnológica envolvida, conferindo-lhes maior valor 

acrescentado, a Rússia exporta essencialmente produtos primários, como produtos 

agrícolas ou recursos minerais, com pouco valor acrescentado e, por isso, com 

expressões diferentes nos resultados globais da relação comercial UE-Rússia. Mas o 

dado que mais influência o caráter interdependente da relação UE-Rússia revela-se nos 

79,5% da totalidade de recursos energéticos (combustíveis fósseis) importados pela 

União, necessários ao funcionamento da indústria, da qual, por sua vez, a Rússia 

depende para a satisfação das necessidades do seu mercado interno.  

Esta dependência recíproca decorre da baixa diversificação dos seus parceiros 

comerciais privilegiados. Para equilibrar a relação económica ente a Rússia e a UE, 

seria necessário que a primeira procedesse a uma reforma estrutural da economia 

doméstica, por forma a aumentar a sua representatividade no comércio internacional da 

União e poder competir com o mercado comunitário. No mesmo sentido, a 

implementação, por parte da Rússia, de políticas de incentivo à flexibilização e à 

abertura do mercado, assim como à transparência das transações, daria um sinal positivo 

ao exterior. Dessa forma, a Rússia criaria as condições necessárias a um aumento do 

investimento europeu no país e a UE, por sua vez, aumentaria a sua preponderância para 

a economia russa (KALLAND, 2004: 3-5). 

A incerteza em relação à evolução do regime político na Rússia, que, cada vez 

mais, parece afastar-se dos valores da União, é outro fator responsável por desincentivar 

os líderes europeus em se empenharem no fortalecimento dos laços económicos com a 

Rússia. Desta forma, qualquer acordo alcançado apenas responderá superficialmente aos 

problemas reais e vigorará a curto prazo. A volatilidade destes acordos é, logicamente, 

incompatível com a imprescindibilidade de encontrar respostas objetivas às 

necessidades e interesses comuns, e dificulta o assentamento de bases mais sólidas, 

passíveis de sustentar um acordo mais profundo e com exigências mais relevantes, sob o 

ponto de vista político. 

A crise na Ucrânia veio, recentemente, contribuir para perturbar a relação 

económica entre a UE e a Rússia. A atitude intervencionista adotada pela Rússia em 
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relação à crise política na vizinha Ucrânia reacendeu na UE o receio em relação à 

evolução do regime político liderado por Putin e ao desrespeito deste para com as 

normas do Direito Internacional.  

Em consequência da incerteza em torno das atitudes tomadas pelo Kremlin, 

potencialmente prejudiciais para o setor económico, a Rússia sentiu na pele a sua 

exposição ao mercado comunitário, com a fuga de capitais europeus do país e a ameaça 

de recessão económica em 2014, além das sanções impostas pela UE a figuras 

importantes do governo de Moscovo. O Kremlin manifestou, entretanto, a sua 

preocupação com a saída de capital do país e com o abrandamento do ritmo de 

crescimento económico, mas não se mostra crente num significativo impacto negativo. 

Contudo, admite que o agravamento da relação UE-Rússia é, por si só, um facto 

significativamente negativo para o crescimento económico.
10

 

 

2.2.1.1. O Acordo de Parceria e Cooperação  

 

O Acordo de Parceria e Cooperação, expirado em 2007 e anualmente renovado 

desde então, é um bom exemplo de uma oportunidade perdida, no que toca à marcação 

de uma posição definida e assertiva da União Europeia na sua relação com a Rússia, 

sobretudo no domínio económico e comercial, força motriz da relação entre as duas 

partes. Em primeiro lugar, porque o APC assinado com a Rússia fazia parte de uma 

série de acordos assinados com os Novos Estados Independentes, resultantes do 

desmembramento da URSS, todos com os mesmos princípios fundamentais, não 

reconhecendo, portanto, a especificidade e a importância estratégica da Rússia para o 

continente europeu e, fundamentalmente, para o modelo de desenvolvimento económico 

da União Europeia. O acordo revelava também a imprecisão na definição da melhor 

estratégia de aproximação à Rússia, que, devido às necessidades internas de 

autodefinição, construção de uma identidade nacional e de estabilização social, não 

deveria ter passado pelo plano político. Finalmente, porque, na sua essência, o APC 

carece de falta de identidade, contanto que não pode ser definido nem como um acordo 

de associação nem como uma acordo de cooperação e comércio, situando-se a meio 

caminho entre o acordo de 1989 assinado com a União Soviética e os Acordos de 
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 Informação disponível em: http://www.bbc.com/news/business-26725905  
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Associação concluídos entre UE e alguns Estados da Europa Central e de Leste. 

(HILLION, 2005). 

O APC, construído sobre as bases lançadas anos antes pelo Acordo sobre 

Comércio e Cooperação Comercial e Económica, previa um regime comercial mais 

abrangente do que o estabelecido pelo anterior documento. O novo documento fez com 

que a parceria económica e comercial entre a UE e a Rússia fosse regida pelos 

princípios contidos no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT
11

 de 1994 –, 

com destaque para o princípio da Nação Mais Favorecida
12

, e da cláusula de Restrições 

Quantitativas Específicas. Neste aspeto, o APC abria caminho a uma possível adesão da 

Rússia à Organização Mundial do Comércio, que acabaria por se concretizar em 2012. 

Além do mérito em ter conseguido vincular a Rússia às normas do comércio 

internacional, o APC deixou ainda em aberto a possibilidade de vir a ser criado um 

espaço mais amplo de cooperação económica, como uma zona de comércio livre, graças 

à cláusula evolutiva (HILLION, 2005)
 13

, ainda que a sua concretização fosse vista um 

objetivo a longo prazo e não como uma meta imediatamente tangível. 

A cooperação económica e comercial não era, apesar de tudo, a única dimensão 

prevista no APC. Este ambicionava uma cooperação mais profunda, em áreas que iam 

do ambiente à cultura, passando pela educação e corrupção, prevendo a possibilidade de 

uma cooperação mais abrangente, refletindo a responsabilidade que cada parte deveria 

assumir na gestão de questões comummente importantes. Mas, para fazer com que a 

relação chegasse a esse patamar, seria preciso muito mais do que uma mera parceria 

económica e comercial, algo no sentido de uma maior integração, para a qual, na altura 

da assinatura do acordo e até hoje, a Rússia não estava preparada. O alargamento do 

alcance da parceira tinha objetivos políticos e foi encarado pela Rússia como uma forma 

de interferência do parceiro nos seus assuntos internos. 

 

2.2.1.2. A Estratégia Comum da UE/Rússia e os Espaços Comuns 

 

                                                           
11

 General Agreement on Trade and Tariffs. 
12

 O princípio da Most Favoured Nation (MFN) enquadra-se com a eliminação da discriminação no 

comércio internacional e baseia-se na igualdade de tratamento dos parceiros comerciais de um país. 

Esta norma aplica-se a todos os países abrangidos pelos acordos com a OMC. Informação disponível em: 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm , a 29/10/2013.  
13

 A cláusula evolutiva presente nos Acordos Europeus conferia ao outro outorgante do acordo o 
estatuto de potencial candidato. O acordo assinado poderia, então, evoluir para um acordo de 
associação entre a UE e o candidato a adesão. 

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
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No final dos anos 90, pouco depois do APC entre a UE e a Rússia ter entrado em 

vigor, começa a constatar-se que o documento não introduzia nenhuma mudança em 

concreto. Para tentar solucionar a falta de objetividade, surge, em 1999, a Estratégia 

Comum da União Europeia e da Rússia para a política comercial a curto e médio prazo. 

Esta foi pensada para um período previsto de quatro anos (1999-2003), não sendo, no 

entanto, um documento único. Cada parceiro desenvolveu a sua estratégia em relação ao 

seu par.  

A Estratégia Comum da UE para a Rússia tinha como finalidade, primeiro, a 

promoção da integração da Rússia no Espaço Económico Europeu comum e, 

seguidamente, a sua entrada na economia global (Common Strategy of The European 

Union on Russia, 1999: 2). Para tal, a estratégia previa a necessidade de ação numa série 

de áreas consideradas relevantes, sob a orientação de quatro vetores. Primeiro, deveria 

ser promovido um maior esforço da Rússia para levar a cabo um programa económico 

inteligível e sustentável, sob direção do Fundo Monetário Internacional e implementar 

uma economia de mercado operacional. Segundo, teria de haver uma clara afirmação do 

estado de direito e estabelecimento de um quadro legislativo e regulador justo e 

transparente, considerado essencial para captar investimento interno e externo e 

satisfazer os credores internacionais. Terceiro, era devido à Rússia o encorajamento e 

apoio aos seus esforços para aceder à Organização Mundial do Comércio, incluindo o 

necessário processo de reforma institucional e legislativa. Quarto, haveria lugar a uma 

aproximação progressiva de legislação e procedimentos, de acordo com o APC, para 

facilitar a criação de área económica comum, podendo no futuro, envolver – assim que 

estivessem reunidas as condições necessárias – a criação uma área de comércio livre 

entre a UE e a Rússia.
14

  

O documento russos correspondente à Estratégia Comum da UE para a Rússia
15

 

respondeu, igualmente, de forma pouco concreta ao anterior. Numa declaração feita no 

final de 1999, o então Primeiro-Ministro russo, Vladimir Putin, declarou que a 

estratégia da Rússia para a cooperação estratégica com a UE passava pela reafirmação 

de conceitos como o de geopolítica, interesses de uma grande potência e bases 

instrumentais de cooperação, separando os interesses comuns das duas partes da 

necessidade de proceder a qualquer reforma democrática e deixando claro que a relação 
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Informação disponível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/february/tradoc_111721.pdf 
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 Medium-term Strategy for Development of Relations between the Russian Federation and the 
European Union (2000-2010) 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/february/tradoc_111721.pdf
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só conheceria novos desenvolvimentos mediante uma base de igualdade, onde fosse 

respeitada a soberania russa (ROBERTS, 2007: 33) 

Mas, tal como o APC, também a Estratégia Comum falhou na intenção de 

conduzir a relação a um estágio onde a sua essência não fosse a produção de 

declarações políticas de parte a parte. Ainda assim, foi um passo importante para a 

relação UE-Rússia, na medida em que ficou assente que o domínio económico seria 

aquele onde havia maiores possibilidades de alcançar verdadeiros consensos, uma vez 

que nem a UE abdicava do idealismo nem a Rússia do pragmatismo, deixando apenas 

os interesses mútuos como intermediário. 

Em 2003, esgotado o período de vigência da Estratégia Comum, e com o APC 

válido por mais quatro anos, surge a necessidade de compensar a ausência de um acordo 

capaz de produzir efeitos práticos no que diz respeito às principais áreas de cooperação 

entre a União Europeia e a Rússia. Neste sentido, e após dois anos de negociações, 

surgem os Quatro Espaços Comuns. Na cimeira UE-Rússia de Moscovo, em 2005, são 

assinados quatro roteiros de ação: o Espaço Económico Comum, o Espaço Comum para 

a Liberdade, Segurança e Justiça, o Espaço Comum para a Segurança Externa e o 

Espaço Comum para a Investigação, Educação e Cultura. O seu propósito era lançar as 

bases para o desenvolvimento de um projeto cujos resultados deveriam ser avaliados a 

longo prazo (EMERSON, 2005: 1). Alicerçado na implementação de normas e 

regulamentos comuns ou compatíveis, enquadrados numa aproximação bilateral, este 

novo projeto é mais congruente com a noção de igualdade necessária para qualquer 

futuro desenvolvimento na relação entre a UE e a Rússia que Putin mencionara anos 

antes (SUTELA, 2005: 27). 

Dos roteiros assinados, o mais longo é o dedicado ao Espaço Económico Comum, 

revelando o mútuo entendimento de que este deveria ser o núcleo da cooperação. 

Apesar de genéricos, os objetivos traçados no âmbito da cooperação económica 

englobavam itens como a eliminação progressiva de obstáculos e a possibilidade de 

transacionar bens e serviços entre as suas fronteiras para além a 

instalação/funcionamento de empresas externas. Este Espaço Económico Comum
16
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 Um dado interessante relativamente ao Espaço Económico Comum consiste naquilo que foi a sua 
designação inicial e da qual constava o seu caráter “europeu”. Por iniciativa russa, a designação do 
espaço foi “encurtada” na mesma medida em que o alcance do espaço foi alargado, e no qual foram 
incluídas outras esferas com impacto na relação económica, como o ambiente e, principalmente, a 
energia (SUTELA, 2005: 27). A mudança do nome do projeto pode ser vista à luz daquilo que, para a 
Rússia, é a Europa, uma conceção diferente – e mais abrangente – daquela que é defendida pela UE.   
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admitia ainda a possibilidade de circulação de pessoas, sob circunstâncias específicas, 

meta até à data nunca alcançada nas negociações. Os mecanismos através dos quais 

estes objetivos deveriam ser postos em prática eram a “abertura do mercado, 

convergência de regulamentação e agilização das trocas comerciais” (Idem). 

 

2.2.1.3. A Centralidade da Questão Energética 

 

Quando o Acordo de Parceria e Cooperação foi negociado, o contexto económico, 

político e social não era o mais favorável para o lado russo. Contudo, a situação mudou 

passando a ser o país com maior capacidade de influenciar a evolução da relação com a 

União Europeia.  

Em relativamente pouco tempo, a Rússia conseguiu desequilibrar a balança, desta 

vez, a seu favor, muito graças à sua recuperação económica, alcançada através da 

exportação massiva de recursos energéticos a preços elevados e à construção de um 

monopólio das infraestruturas de distribuição, onde o Estado tinha uma grande 

influência. A União Europeia era, claramente, o principal cenário de atuação destes dois 

fatores e a grande alavanca do sucesso do modelo de recuperação económica russo. 

Logo, a cooperação em torno da energia era, e é, vital devido à transversalidade de 

assuntos que a informam, tais como a indústria, economia, ambiente, transportes, 

geopolítica, etc... Como nota Thomas Gomart, “As autoridades russas não escondem a 

natureza vital das exportações de gás para o Mercado europeu, que permanece uma 

importante fonte de rendimento para a economia russa e para a execução do atual 

modelo político-económico.” (GOMART, 2010: 10).  

A importância do setor energético, tanto para a UE como para a Rússia, pode, 

segundo o mesmo autor, ser vista sob duas perspetivas, a política e a industrial que, 

quando tomados em conjunto, deixam antever que a Europa não desaparecerá tão cedo 

dos horizontes russos, no que diz respeito à sua estratégia para a energia. A perspetiva 

política, mais inclusiva, remete para a influência que os recursos energéticos podem 

exercer para cimentar o entendimento entre Europa e Rússia, visto que a necessidade de 

acesso a recursos energéticos a um preço competitivo é um tema transversal na Europa, 

e das poucas áreas em que a consciência da dependência pode ser verdadeiramente 

capaz de fazer com que sejam alcançados consensos, com concessões de parte a parte. 

Sob a perspetiva industrial, a estratégia energética russa passaria por um esforço de 
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adaptação ao processo de diversificação de fontes de energia liderado pela Europa no 

sentido de minorar a sua dependência, tendo em conta a crescente produção (norte-

americana e europeia), embora em menor escala, de gás não convencional – 

principalmente o shale gás
17

 - com potencialidades mais atrativas de produção e 

rentabilidade a curto prazo, importantes no contexto de crise económica e financeira 

internacional. 

Além disso, a Rússia precisa de manter os seus níveis de exportação constantes 

para continuar a crescer economicamente. E, numa altura em que se começa a verificar 

um declínio na capacidade de produção das jazidas de gás conhecidas, isto obriga o país 

a fazer novos investimentos ao nível da prospeção e produção.  

Mais do que a dependência russa do mercado europeu, o elemento que mais afeta 

a relação entre a UE e a Rússia tem a ver com a segurança energética, conceito pelo 

qual se entende a segurança do fornecimento de energia, isto é, a garantia de que os 

produtos necessários para a manutenção do normal funcionamento de uma economia e 

da sociedade estão permanentemente disponíveis no mercado por preços justos, e que a 

sua produção e comercialização são sustentáveis (RAYROUX, 2007: 1). A preocupação 

em torno da segurança energética surge com os cortes de fornecimento de gás à 

Ucrânia, em 2006, que acabaram por ser sentidos um pouco por toda a Europa, e com 

repercussões negativas ao nível económico. 

 O conceito de segurança energética e o seu alcance enquadra-se na apreensão do 

tradicional conceito de segurança à luz do processo de globalização e da emergência de 

uma nova ordem mundial multipolar, incluindo na sua definição os domínios militar, 

político, económico, social e ambiental, nos quais é possível integrar a questão da 

energia (Idem: 2). 

A relevância da questão energética na Europa prende-se, essencialmente, com a 

imprevisibilidade que lhe é inerente e advém da constante flutuação de preços, do 

impacto de eventuais progressos tecnológicos que possam aumentar ou diminuir a 

dependência/preço dos recursos, e também dos acontecimentos políticos e da 
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 O gás de xisto, mais conhecido como shale gas, é um tipo de gás diferente do gás natural, cuja 
exploração é mais rentável por exigir investimentos menos avultados na construção de infraestruturas 
de exploração, por ter uma maior capacidade energética, por poder ser transportado pelas redes de 
distribuição já existentes e por se ter revelado, até à data, menos danoso no impacto ambiental. Além 
disso, a distribuição mundial da sua produção é bastante mais equitativa do que a produção de gás 
natural, estando por isso mais propenso a reger-se pelas normas de um mercado concorrencial (U.S. 
Energy Administration, 2013; LEGS Resources, 2011). 
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instabilidade político-económica que as mudanças drásticas podem implicar para o 

mercado da energia.  

Um cenário de referência para a evolução da dependência energética europeia 

aponta para um aumento do peso da importação de recurso energéticos, para cerca de 

67% em 2030 (GOTZ in HAMILTON & MANGOTT, 2007: 150). O aumento deve-se 

à conjugação de várias razões. A primeira tem a ver com um modelo económico no qual 

o desenvolvimento assenta na disponibilidade e no uso intensivo de recursos energéticos 

(entre os quais as energias renováveis, que quase não têm representatividade); no caso 

concreto da UE, as necessidades e o consumo de energia crescentes dos novos Estados-

membros vão propiciar o aumento da dependência. A isto junta-se a contração da 

produção europeia de petróleo e gás, que se prevê ser de menos 25% entre 2010 e 2025 

(Idem), e que irá aumentar as importações, pois as alternativas existentes – carvão e 

energia nuclear – colocam objeções ambientais. O investimento crescente no domínio 

das energias renováveis representa, neste sentido, uma dupla resposta às questões 

colocadas pela necessidade de minorar o peso da importação de recursos energéticos e 

da imprescindibilidade de prestar maior atenção aos riscos decorrentes do desrespeito 

pelo ambiente – entre eles, a exploração intensiva de energias fósseis. No entanto, os 

desenvolvimentos alcançados neste domínio, a fim de melhorar a sua eficiência, não 

têm ainda capacidade para iniciar, por si só, um contraciclo no aumento da dependência 

energética a curto ou médio prazo (RAYROUX, 2007: 2). Apesar disso, pode ver-se 

nesse investimento um esforço concreto na direção da diversificação das fontes de 

energia, por parte da UE. Essa tentativa de diversificação de fontes energéticas tem 

implicações na segurança energética da Rússia e da UE e, consequentemente, é capaz de 

a alterar.  

A questão da segurança no fornecimento de energia está relacionada com a 

distância entre países exportadores e importadores de energia, que aumenta a 

probabilidade de acidentes, a par da proporcionalidade direta entre a dependência das 

importações e da suscetibilidade de um país a um possível corte no aprovisionamento. É 

nesta última caraterística que entra a possibilidade dos países exportadores, cujas jazidas 

de exploração se encontram dentro das suas fronteiras, usarem os recursos como arma 

de pressão política. E este é, seguramente, um dos maiores receios da UE no que 

concerne à sua segurança económica, diretamente relacionada com a segurança 

energética. O domínio russo do mercado do gás natural, as ligações que as elites 

económicas têm ao poder político e a necessidade que a Rússia tem de vincar uma 
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posição em que possa satisfazer os seus interesses nacionais, aliadas ao passado recente, 

fazem com que seja de esperar que os russos se façam valer da dependência europeia. 

Mas uma análise mais objetiva dos dados disponíveis, demonstra que as exportações 

massivas de gás para a UE são também sinónimo de fraqueza, pois os rendimentos daí 

provenientes são insubstituíveis (Idem: 3). O uso do gás como arma política é capaz de 

trazer à Rússia graves consequências económicas, decorrentes do seu contributo para o 

espoletar da crise política na Ucrânia desde o final de 2013, e que poriam em causa o 

seu desenvolvimento interno, tal como se tem verificado, com a economia russa a entrar 

em recessão e a sofrer uma enorme fuga de capital estrangeiro, de acordo com 

declarações prestadas pelo FMI
18

.  

O que falta, neste domínio, é que as partes envolvidas cheguem a um acordo 

formal, objetivo e realista quanto ao contexto e previsões de evolução da 

disponibilidade e necessidade de recursos energéticos a médio prazo. Da mesma forma, 

é importante que se defina uma estratégia comum para dar resposta às diferentes 

necessidades e interesses de cada uma das partes no que toca à energia.  

No entanto, esse acordo revela-se cada vez menos tangível. Isto porque, apesar da 

estratégia russa de usar a política externa ao serviço da consolidação da ordem interna, o 

país tem arriscado os seus interesses domésticos para fazer frente à União Europeia, na 

competição pela maior influência sobre a Ucrânia. Tem prevalecido, da parte da Rússia, 

o entendimento da crise ucraniana como uma ameaça direta aos seus interesses 

estratégicos nucleares. De acordo com John Mearsheimer, num artigo recentemente 

publicado no New York Times, “o comportamento russo tem sido motivado pelas 

mesmas considerações geopolíticas que influenciam todas as grandes potências”. 

 

2.2.2. O Domínio Político 

 

Ainda que seja mais fácil fazer com que a União Europeia e a Rússia cheguem a 

acordo sobre questões do domínio económico, o plano político da cooperação entre os 

dois atores reveste-se de igual preponderância. Devido à importância das matérias que 

abrange, a cooperação política tem potencial para forçar uma cooperação mais profunda 

e um maior entendimento entre as partes. 
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 Informação disponível em: http://www.bbc.com/news/business-27221345  
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 A garantia mútua da segurança e defesa do continente europeu, a capacidade de 

ambos os intervenientes influenciarem a ordem internacional e a crescente 

harmonização legal entre a União Europeia e a Rússia são vistos como alguns dos 

principais fatores passíveis de cimentarem a proximidade institucional entre os dois 

atores. 

 

2.2.2.1. A Segurança e Defesa Europeias 

 

De todas as áreas em que há lugar para a cooperação entre a União Europeia e a 

Rússia, talvez a da segurança e defesa europeias seja aquela em que é mais provável que 

sejam alcançadas posições consensuais, uma vez que apela a interesses estratégicos, 

como a sua sobrevivência na sociedade internacional e a defesa contra ameaças 

externas. Apesar de não terem a mesma perceção sobre como esses interesses devem ser 

assegurados, reconhecem que as ameaças que enfrentam são comuns e que a 

proximidade geográfica das duas partes amplia as implicações dessa proximidade. 

A UE reconhece a “a interdependência da sua segurança com os seus vizinhos” 

(LYNCH, 2005: 34). A Rússia sempre foi um membro da vizinhança da UE que devia 

ser levado em consideração na definição de uma estratégia comum para a segurança do 

continente europeu devido à sua representatividade geográfica e localização estratégica.  

Desde 1999 que a UE e a Rússia mantêm contactos regulares no sentido de darem 

resposta a ameaças comuns no seio do continente europeu. As principais áreas de 

cooperação caraterizam-se pela grande diversidade e passavam pelo terrorismo e crime 

organizado, segurança nuclear e desarmamento, prevenção e gestão de conflitos, 

corrupção e desenvolvimento sustentável. 

No entanto, o diálogo entre a UE e a Rússia nunca se materializou em ações 

concretas, tendo permanecido no domínio da produção de declarações. De acordo com 

 ov Lynch, a explicação para esse facto passa, entre outros motivos, pelas “clashing 

visions of the European Security and  efense Policy” (2005: 39). Para a Rússia, a 

Política Europeia de Segurança e Defesa (PESD) devia assegurar a defesa dos interesses 

russos, segundo um modelo de segurança que garantisse a igualdade de vozes nas 

questões de segurança. Mas, para a UE, a PESD não é, obrigatoriamente, um passo 

rumo à criação de um espaço comum de segurança europeia, mas antes mais um 

instrumento de política externa europeia (Idem). Ademais, a UE nunca considerou a 
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participação russa na formulação da PESD, algo que teria satisfeito o desejo de 

igualdade russo. 

Hoje, a Política Comum de Segurança e Defesa consiste num mecanismo que veio 

dar voz às ambições da União de ver projetada alguma da sua influência política para 

fora das suas fronteiras. Além disso, a PCSD trouxe, no contexto da UE, uma 

importante transformação no plano militar que há muito tempo vinha sendo negada 

pelos organismos comunitários. A PCSD preencheu um vazio ao definir a UE como um 

ator no plano da segurança, atenuando o peso e a influência da NATO no continente 

europeu (DEIGHTON, 2002: 719-720). 

No domínio da segurança continental, a ligação umbilical da UE à NATO e a sua 

proximidade aos EUA, aliada à forma como a Rússia percepciona a UE (esta análise 

será feita mais adiante) têm feito com que a relação UE-Rússia seja caraterizada por 

uma alternância entre dois extremos: a cooperação e o conflito (NITOIU, 2014: 234). 

Como diz Arkady Moshes, além dos interesses e preocupações comuns em 

relação à segurança e estabilidade europeias, a UE e a Rússia 

  

“both can reinforce each other’s positions in the dialogue with the Islamic 

world, enhance stability in the common neighbourhood and, where necessary, 

put some constraints on the actions of the US. Furthermore, Russia can treat 

cooperation in this sphere as a real priority, as its claim to equality in its 

relationship with the EU is nowhere more justified than here.” (MOSHES, 

2006: 22) 

 

Mas o cenário real da cooperação entre a UE e a Rússia no domínio da segurança 

é bastante diferente. A dificuldade de entendimento pode ser explicada segundo quatro 

linhas de análise (MOSHES, 2006: 23). A primeira reside no processo de mudança que 

a Rússia atravessa desde que Putin chegou ao poder. O desenvolvimento interno da 

Rússia tem implicações na formulação da sua política externa. A este nível atua o 

diferente código de valores entre a UE e a Rússia, cuja convergência não é espectável 

no futuro imediato; enquanto a promoção da democracia, em especial na sua periferia, é 

um axioma fundamental da política externa da UE, a Rússia continua a privilegiar a 

soberania democrática (Idem).  

A mudança da doutrina fundamental da política externa russa também 

desempenha um papel importante: a escolha europeia diluiu-se no tempo, dando lugar a 
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uma nova corrente de pensamento, que vê a Rússia como parte do mundo ocidental, e 

não necessariamente como um país europeu, tal como defende Dmitri Trenin, em 

Integration and Identity: Russia as the “new West”. Além disso, a Rússia voltou a 

ideologia dos “grandes poderes”, que pressupunha uma lógica de concertação de 

poderes e estabelecimento de esferas de influência exclusivas, que têm muito pouco 

significado para a UE (Idem).  

A segunda linha de análise passa pelo alargamento da UE em 2004. Este 

acontecimento empurrou a mútua perceção da UE e da Rússia num sentido negativo. 

Primeiro, devido ao desapontamento e preocupação russos em relação a temas como o 

trânsito para Kaliningrado, as minorias russas nas repúblicas bálticas e a extensão dos 

APC, sem negociação de facto, aos novos membros, que, em alguns casos, mantinham 

relações bilaterais turbulentas com a Rússia (Letónia, Lituânia, Polónia) (LEONARD & 

POPESCU, 2007: 15). Consequência do alargamento foi, também, a dificuldade de 

adaptação às novas caraterísticas de uma vizinhança comum. Os novos Estados-

membros pressionaram a UE no sentido de uma maior aproximação aos seus vizinhos, 

os quais, devido à ausência de perspetivas de integração na UE, se sentem estimulados a 

procurar a alternativas à UE enquanto centro de poder – aproximando-se, assim, da 

esfera de influência russa. Neste sentido, a Rússia olha para a UE mais como um rival 

do que como um parceiro estratégico.  

Além disso, como frisa, mais uma vez Arkady Moshes,  

 

“The EU also cannot consider Russia a status quo power. Russian foreign 

policy in Putin’s second term is based on the feeling of self-confidence, regained 

thanks to high world energy prices. Russia is no longer happy with the status 

quo in its relations with other post-Soviet states and is trying out different 

instruments, ranging from interfering in elections to withdrawing energy 

subsidies and banning imports of goods from certain countries.” (2006: 24)  

 

As atitudes russas prejudiciais à sua relação com a UE têm-se multiplicado, com o 

envolvimento nos denominados frozen conflicts e o apoio do Kremlin a regimes como o 

de Lukashenko, na vizinha Bielorússia. Todavia, estas são atitudes que a UE pode 

aceitar por entender que são típicas do contexto regional em que se inserem (Idem). Mas 

a UE não pode excluir a possibilidade de a Rússia tentar incorporar de novo estes 

Estados, algo a que não poderia passar ao lado.  
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O significado da cooperação em segurança entre a UE e a Rússia, bem como a sua 

utilidade efetiva, é mais um dos temas que explicam a complexidade dessa relação. Em 

causa está a amplitude dessa cooperação, que se prevê limitada, dado a multiplicidade 

de acordos que a UE e a Rússia têm com outros atores internacionais e que, 

supostamente, retirariam peso à cooperação entre Bruxelas e Moscovo. Além disso, nos 

últimos anos, a cooperação Rússia-NATO tem sido mais prolífica do que o diálogo que 

mantém com a UE. 

Por último, está a dificuldade em definir quais as áreas em que é possível haver 

cooperação concreta. A vizinhança comum perfilar-se-ia como um domínio lógico. No 

entanto, tal como a recente crise ucraniana veio comprovar, esta área é mais passível de 

gerar discórdia do que entendimento. No entanto, a garantia de estabilidade regional e a 

necessidade de assegurar a segurança e normalidade no trânsito energético implicam a 

existência de contactos permanentes entre UE e Rússia.  

A longo prazo, o estado da cooperação UE-Rússia ao nível da cooperação poderá 

sofrer algumas alterações. A mudança dependerá da evolução política interna na Rússia, 

no sentido da promoção dos princípios democráticos, que lhe permitirão reavaliar a 

utilidade do seu envolvimento em alianças políticas com outras entidades. À UE caberá 

a responsabilidade de atuar neste domínio como um único ator, em particular no que 

respeita à formulação da política externa para a sua vizinhança a Leste (Idem: 26). 

 

2.2.2.2. O Potencial Político 

 

A cooperação entre a União Europeia e a Rússia no âmbito da Segurança e Defesa 

tem muito a ganhar com o crescente potencial político e influência internacional da 

Rússia.  

Em primeiro lugar, a UE deve saber tirar partido do lugar permanente que a 

Rússia tem no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CS). Entre os Estados-

Membros da União Europeia, apenas o Reino Unido e a França tem lugar cativo no CS 

e, em algumas matérias, uma ação concertada entre a Rússia e os Estados-Membros, 

significaria uma vantagem para a Europa no organismo responsável pela definição da 

ordem mundial e sobre o qual os Estados Unidos exercem uma maior influência. Seria 

do interesse de ambos a existência de uma verdadeira diplomacia europeia, por 
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oposição àquela levada a cabo pelos Estados Unidos, consolidaria ainda mais a posição 

central da Europa como alternativa viável na regulação da ordem internacional. 

Depois, a diferente relação que a Rússia mantém com áreas onde é provável a 

eclosão de conflitos armados poderia aproximar a União Europeia de atores com quem 

o diálogo tem sido difícil. A influência que a Rússia exerce, por exemplo, na Síria e no 

Irão, tem colocado pressão sobre os regimes destes países, acabando por funcionar 

como um fator de contenção, obrigando-os a aceder a algumas exigências 

internacionais. No entanto, o ascendente russo nestas áreas e a sua posição em relação a 

situações de intervenção externa tem sido prejudicial para a UE, na medida em que tem 

impedido uma atuação mais firme por parte desta, assim como lhe retira protagonismo 

na sua busca por afirmação no plano da segurança mundial. 

 

2.2.2.3. A Burocracia e o Direito Comunitário 

 

Ainda que, neste momento, as negociações para um novo APC estejam em 

standby, e apesar das críticas feitas à falta de objetividade ou ausência de pragmatismo 

nos acordos formais realizados entre a União Europeia e a Rússia, a maior “arma” que a 

UE tem, no seu relacionamento com a Rússia, continua a ser o respeito pelo Direito 

Internacional e Comunitário. O caminho continua a passar pela insistência da assinatura 

de acordos formais com a Rússia, vinculando o país às normas do Direito Internacional.  

Apesar da relutância russa em aproximar a sua legislação interna àquela que 

vigora na UE, a aproximação dos dois sistemas legais continua a ser a única condição 

prática para o desenvolvimento da parceria. Como nota Marcin Kaczmarski,  

 

“Adopting EU regulations provokes protests in Russia, where law is 

thought to be an element of Russian tradition. The implementation of the 

common spaces will imply even more harmonization of Russian law with the 

European regulations. At the same time, Russia has not been granted (and 

nothing indicates that it will be) the right to participate in the decision-making 

process regarding the legal instruments that concern this country. This process 

supports a one-sided EU advantage” (KACZMARSKI, 2005: 16). 
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Ainda que a aproximação legal seja feita sem qualquer tipo de visão estratégica – 

porque pretende apenas enquadrar legalmente a parceira – o facto é que promovendo a 

convergência de leis com o objetivo de incentivar a cooperação económica, a Rússia 

acaba por entrar na teia do direito comunitário. Desta forma, são criadas raízes nas 

instituições russas que, pouco a pouco, acabam por entrar no espírito da legislação 

europeia e por respeitar as regras do jogo, sob a bandeira de o fazerem para proteger os 

seus próprios interesses. 

Outra ferramenta importante na relação UE-Rússia reside na eficácia da 

burocracia comunitária, que acaba por funcionar como elemento de controlo da 

tendência russa de se envolver em contactos bilaterais com estados-membros da UE 

quando quer fazer prevalecer os seus interesses.  

Quando tem de negociar, por exemplo, com a Comissão Europeia, a estratégia 

russa encontra pela frente a maior arma de que dispõe em qualquer tipo de negociação: 

a união dos Estados-membros, sendo forçada a dialogar para alcançar um consenso. 

Ainda de acordo com Kaczmarski,  

 

“engagement in the talks with the European Commission to a certain extent 

diminishes Moscow’s capabilities of exploiting political measures in order to be 

granted concessions in legal and institutional matters. By pursuing negotiations 

with the Commission, Russia has also been deprived of the capacity to divide EU 

states”. (p. 16) 

 

2.3. Fatores de Afastamento  
 

Apesar da multiplicidade de fatores passíveis de fazer com que a União Europeia 

e a Rússia desenvolvam uma relação de proximidade e compreensão mútuas, existem 

ainda vários outros elementos que impulsionam a evolução da parceria no sentido 

contrário. Os elementos de discórdia, por nem sempre derivarem de interesses 

contraditórios, mas sim de ideologias e formas diferentes das duas sociedades se 

posicionarem no mundo (apesar da propaganda russa em torno da civilização europeia), 

têm raízes a um nível tão profundo que, mesmo havendo vontade política, se torna 

difícil alcançar consensos.  

É inegável que as últimas duas décadas foram palco de vários progressos, 

essencialmente de caráter económico e comercial, por ser mais fácil encontrar, neste 
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plano, interesses convergentes e, sobretudo, passíveis de serem alcançados a curto 

prazo. Mas o estado atual das relações UE-Rússia é definido como um momento de 

impasse. As negociações para um novo Acordo de Parceria e Cooperação, essencial 

para definir o contexto legal da parceria e as responsabilidades de cada parte dentro 

dela, não têm conhecido qualquer avanço. Além disso, mesmo sabendo do peso da 

questão energética para Europa no seu todo, a tendência que tem prevalecido é a do 

desenvolvimento das relações bilaterais entre a Rússia e alguns Estados-Membros que 

os russos consideram mais importantes no seio da UE, como a Alemanha, a França e o 

Reino Unido.  

Os motivos que ajudam a explicar o atual momento da relação UE-Rússia e o 

comportamento dos seus principais intervenientes são expostos nos parágrafos 

seguintes. 

 

2.3.1. O desenvolvimento Político e Institucional da UE e da Rússia e a sua 

Repercussão na Política Externa 

 

Um dos motivos que explica o relativo afastamento sentido atualmente na relação 

entre a União Europeia e a Rússia passa pela forma como os dois parceiros evoluíram 

institucionalmente. 

Do lado da Rússia, pode dizer-se que uma nova era começou com a eleição de 

Vladimir Putin, em 2000, como Presidente do país. Sob a sua alçada, a Rússia iniciou 

um caminho de atualização da sua auto-imagem, ao mesmo tempo em que redefinia o 

seu conceito de política externa, subordinado à sua própria perceção enquanto nação. A 

nova definição da política externa russa passava pelo regresso a alguns dos conceitos 

remanescentes da Guerra-Fria, como a importância das esferas de influência para os 

interesses nacionais, o regresso da Geopolítica e dos seus principais conceitos na 

definição dos principais focos de atenção da política externa e o Eurasianismo como 

justificação para um novo modelo de integração/cooperação, sustentado pela partilha de 

valores e traços identitários herdados da civilização euroasiática. A reforma 

institucional que Putin iniciou na Rússia, procurando eliminar os vícios criados durante 

a era Yeltsin, foi fundamental para que a Rússia passasse a adotar, perante a Sociedade 

Internacional, uma postura de maior assertividade e autoconfiança, passando a exigir 

que fosse tratada de igual para igual.   
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Contudo, no que diz respeito à sua relação com a União Europeia, esta nova 

atitude russa não se revelou capaz de mudar o rumo dos acontecimentos, antes pelo 

contrário. Como diz Sebastian Schäffer,  

 

“During the past decade, United Russia became the dominant party in the 

Duma – the Russian Parliament – and Vladimir Putin has been the dominant 

figure in the political system (…). Although this development has been a major 

setback for russian democracy, and leaving aside the potential dangers arising 

from this, it has been clear who determines foreign policy in the Kremlin.” 

(SCHÄFFER, 2011: 4) 

 

A incerteza da UE quanto ao rumo da democracia russa persistiria mesmo após a 

eleição de  mitri Medvedev , tido pela comunidade internacional como um político 

liberal, pois as mudanças não apareceram. Ao mesmo tempo, assistiu-se a uma 

demonstração de incoerência por parte da Rússia, uma vez que era Putin quem, já no 

cargo de Primeiro-Ministro russo, assumia o papel de condução da política externa. A 

sua ação contrariava a própria constituição russa, que estabelece a definição da política 

externa como função exclusiva do Presidente da Rússia. Dessa forma, surgiram dúvidas 

sobre quem comanda realmente a política externa russa, dando azo a todo o tipo de 

especulação em torno da evolução da política externa no futuro (Idem: 4).  

A União Europeia viveu, igualmente, períodos de incerteza neste início de século, 

e a dúvida, interna, em relação ao desenvolvimento institucional da União até à 

ratificação do Tratado de Lisboa, impediu que a mesma agisse para com a Rússia de 

acordo com uma posição consertada.  

O Tratado de Lisboa vem, no âmbito da política externa comunitária, introduzir 

algumas mudanças. A mais relevante consiste na figura do Alto Representante da UE 

para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, reduzindo a incerteza sobre o 

organismo responsável pela definição e condução da política externa Comunitária. Mas 

a criação desta nova figura não veio trazer, até ao momento, nada de substancialmente 

diferente nas relações da UE com os seus principais parceiros, onde se insere a Rússia. 

Possíveis explicações para esta situação passam pelo atual contexto de crise económica 

e financeira da UE e da sua incapacidade em comprometer-se com uma solução comum, 

levantando dúvidas sobre a validade do projeto comunitário e a forma como este se 

processou, assim como pelo facto da política externa ainda ser vista como competência 
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exclusiva de cada Estado-nação, reunindo-se assim as condições necessárias para que o 

bilateralismo continue a ser a forma dos Estados-membros da UE se relacionarem com 

a Rússia. 

 

2.3.2. A Diferença de Valores 

 

Os vários documentos oficiais existentes responsáveis pelo enquadramento legal 

da relação UE-Rússia, apesar das diferentes formas que assumem, têm em comum uma 

caraterística: a referência aos interesses comuns dos dois intervenientes e os objetivos 

da parceria.  

Os interesses comuns inserem-se em áreas que vão do comércio, à educação e 

investigação & desenvolvimento, passando pela energia e pelo ambiente, e que podem 

colocar desafios comuns para a UE e Rússia devido ao seu possível impacto no domínio 

da estabilidade e segurança do continente europeu. É no sentido da realização destes 

objetivos que a relação mais tem possibilidades de evoluir num sentido favorável. 

Em relação aos objetivos contidos nos acordos, estes costumam referir-se quase 

sempre aos objetivos que a União Europeia pretende alcançar com a parceria e que se 

situam num plano muito diferente do ponto anterior, pois expressam a esperança da 

União em ver a Rússia entrar num modelo de desenvolvimento institucional, económico 

e social semelhante ao da Europa Ocidental. Estes devem ser lidos como a vontade 

expressa da UE em fazer prevalecer o que considera serem os valores fundamentais da 

civilização europeia. 

De acordo com Rolf Schuette,  

 

“The dualism between interests and values may also reflect the dualism at 

the very core of the European Union itself. On the one hand, the EU sees itself 

as a community of interest between its member states (especially as far as 

economic issues are concerned). On the other hand, the EU has always seen 

itself as a community of shared values” (SCHUETTE, 2004: 13). 

 

Nos vários acordos assinados – no Acordo de Parceria e Cooperação, na 

Estratégia Comum para a Rússia e nos roteiros para o desenvolvimento dos Quatro 

Espaços Comuns – a UE fez questão de esclarecer que a parceria seria sempre motivada 
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pelo compromisso mútuo de fortalecimento da liberdade política e económica, na 

construção de um Estado de Direito e no respeito pelos princípios democráticos pelos 

direitos humanos básicos, reconhecendo ambas as partes que o desenvolvimento da 

relação será dependente da forma como a Rússia conseguir levar a cabo a sua 

transformação.  

Do lado da Rússia, o único documento que menciona claramente o objetivo do 

desenvolvimento e fortalecimento da parceria estratégica é a Estratégia de Médio Prazo 

para a UE (1999). Ainda assim, o documento falha em definir o real alcance da 

designação “estratégica”. No entanto, a Rússia sublinha que,  

 

“As a world power situated on two continents, Russia should retain its 

freedom to determine and implement its domestic and foreign policies, its status 

and advantages of an Euro-Asian state and the largest country of the CIS, 

independence of its position and activities at International organizations.” 
19

 

 

Ao contrário da União europeia, a Rússia não faz nenhuma menção aos valores 

comuns como fundamento do estabelecimento da parceria. A Rússia mostra-se, neste 

documento, mais segura do seu papel de ator global, pronta para cooperar com a UE em 

várias áreas que julga serem importantes e nas quais o apoio da UE é crucial – como a 

questão da segurança europeia –, mas recusa-se a assumir uma relação baseada em 

valores ocidentais, quando se encara a si própria como uma potência Euroasiática. 

A diferença de valores entre a UE e a Rússia, enquanto motivo para o impasse 

atual do desenvolvimento da parceria – concretizado na negociação e assinatura de um 

novo APC – deve-se, em parte, à tendência para analisar o processo de transição 

democrática na Rússia a partir da comparação entre as Presidências de Yeltsin e de 

Putin. De facto, o primeiro encaminhou o país no sentido de uma transição feita de 

acordo com o modelo europeu, satisfazendo as exigências da União. O novo século 

trouxe um novo presidente e um renovado discurso político, que reformou 

drasticamente as instituições e os processos políticos da Rússia, sob a orientação de uma 

agenda política que pretendia, acima de tudo, proteger os interesses nacionais, e que 

tinha o controlo como palavra-chave. Para o exterior, e principalmente para a UE, esta 

mudança soou a retrocesso no processo de democratização russo, no qual a União tinha 

                                                           
19

 Estratégia de médio-prazo da Rússia para a UE, cit. por SCHUETTE, 2004:17. 
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perdido alguma da sua capacidade de influência. A Rússia reemergia como um país 

renovado e com um regime político com o qual, para a UE, é difícil de lidar e de 

entender (LEONARD & POPESCU: 2007: 55)  

O comportamento da Rússia define-se, a partir de então, em torno do conceito de 

soberania democrática, por oposição à democracia liberal que carateriza os Estados do 

Ocidente e a União Europeia. Sob este conceito, o processo de reformas russas passaria, 

em primeiro lugar, pela consolidação do Estado-nação e dos seus interesses vitais, em 

detrimento da convergência da sua imagem com a dos demais estados europeus, pela 

recusa da intervenção de outros atores na política doméstica do país. A soberania 

democrática 

 

“has allowed Putin not just to fake political pluralism (by establishing 

state-controlled political parties, NGOs and media), but to fake a revival in 

Russia’s power (by picking fights with external enemies), to fake its embrace of 

globalization (by taking advantages of foreign markets and capital while 

insulating parts of Russia’s own economy and politicizing trade), and to trumpet 

its adherence to the rule of law (by selectively implementing legislation to serve 

political priorities)” (LEONARD & POPESCU, 2007: 11). 

 

 A Rússia segue no sentido inverso ao da UE, na medida em que pretende seguir 

por um caminho de nova acumulação de poder por parte do Estado, para consolidar o 

processo de transição democrática. Por seu lado, a UE considera que o centralismo de 

Estado favorece mais o autoritarismo do que a democracia, na medida em que a 

distribuição de poder pelos vários elementos da sociedade constitui a base da 

democracia.  

Com a imagem do comunismo e da Guerra Fria ainda bastante frescas na memória 

dos europeus, o rumo traçado pela liderança de Putin – e o mesmo com Medvedev  - 

vem, acima de tudo, despertar fantasmas antigos na mente dos europeus. Os 

desenvolvimentos recentes da história da Rússia e da UE fizeram com que fosse criada 

uma interdependência de tal ordem que não seria sensato, sob o ponto de vista da 

proteção dos interesses russos, insistir em voltar a um jogo de soma nula apenas e só por 

questões de divergência ideológica. 
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2.3.3. Perceções Distorcidas 

 

Um dos principais fatores de afastamento na relação UE-Rússia reside na 

perceção russa do processo de integração europeia. Em primeiro lugar, para a Rússia, é 

incompreensível que a ordem política da União seja definida pela ordem legal e 

democrática, que dá aos Estados-Membros igualdade de direitos. Em segundo lugar, a 

Rússia encara a UE como um possível contrapeso à influência dos Estados Unidos na 

ordem mundial. Mas, simultaneamente, teme que a intensificação do processo de 

integração europeia e, principalmente, o alargamento desta até o que considera ser a sua 

esfera de influência por direito – a CEI – aumente o poderio da UE no continente 

europeu e que faça com que a Rússia deixe de ser levada em conta na definição da nova 

ordem europeia.  

Para o Kremlin, é difícil entender que a União Europeia seja uma “association of 

sovereign states, based on the rule of both International and community law”, porque a 

sua visão da ordem mundial assume que a “International law should provide for special 

rights and obligations for the most powerful states, giving them a privileged position” 

(KACZMARSKI, 2005: 8-9). A Rússia exige de Bruxelas um tratamento diferente do 

que é dado pela UE a outros Estados com os quais mantém parcerias, não aceitando, por 

exemplo, estar incluída na Política Europeia de Vizinhança. É neste contexto que se 

enquadra a tentativa russa de fazer evoluir a sua relação com a União Europeia através 

de acordos bilaterais com Estados que considera serem mais importantes no seio da UE, 

a fim de se fazer valer da sua maior influência institucional.
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3. A Ucrânia na Relação UE-Rússia 
 

3.1. A Ucrânia desde a Independência 
 

3.1.1. Elementos Distintivos  

 

No quadro do desenvolvimento da relação UE-Rússia, um terceiro ator acabará 

por se revelar crucial. A Ucrânia é, possivelmente, o ator internacional com maior 

probabilidade de influenciar o desenrolar dos acontecimentos entre a União Europeia e a 

Rússia, quer positiva, quer negativamente.  

O papel que a Ucrânia pode desempenhar mede-se pela multiplicidade de questões 

pertinentes em que se encontra envolvida, e que respeitam, igualmente, aos outros dois 

atores, ao nível da segurança externa e defesa, recursos energéticos e delimitação de 

fronteiras, etc. Além disso, o momento de redefinição – ou indefinição – que o país 

atravessa no que diz respeito à sua identidade enquanto nação e à orientação 

preferencial da sua política externa tornam-no num espaço preferencial de competição 

por influência, numa região tão simbolicamente importante como é o espaço pós-

Soviético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização Geográfica da Ucrânia na Europa 
Fonte: http://cip.com.ua/img/ukraine_map.jpg  

 

http://cip.com.ua/img/ukraine_map.jpg
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Mas existem outros traços que distinguem a Ucrânia de outros estados do antigo 

bloco soviético e que fazem com que o país assuma uma relevância diferente para a UE 

e para a Rússia. O que mais se destaca, numa primeira instância, é a sua extensão 

territorial, pois a Ucrânia é o maior país inteiramente localizado no continente europeu, 

superando países como a França, a Espanha e a Alemanha. A dimensão geográfica é 

importante na medida em que se repercute em domínios como a Economia – a Ucrânia 

representa um mercado significativo – e a Geopolítica – uma vez que, neste momento, a 

Ucrânia se encontra entre duas entidades intrinsecamente expansionistas, mas cuja 

essência e objetivos da expansão são diametralmente opostos, facto que poderá 

espoletar confrontos a diferentes níveis. 

A dimensão populacional e a sua diversidade étnica merecem também ser 

mencionadas: os cerca de 46 milhões de ucranianos fazem do país o quinto mais 

populoso da Europa (excetuando a Rússia), onde predominam os ucranianos nativos, 

mas com uma presença igualmente considerável de cidadãos de outras origens, de onde 

se destacam os russos, os romenos, os bielorrussos, os polacos, os búlgaros e os 

húngaros (Tab. 1). 

 

Tabela 1. Representatividade das diferenças etnias na Ucrânia, em 

percentagem (Census 2001). 

Diversidade Étnica da Ucrânia 

Etnia  % da população   
Ucranianos  77,8  
Russos  17,3  
Bielorussos   0,6  
Moldavos  0,5  
Tártaros da Crimeia   0,5  
Búlgaros       0,4   
Húngaros  0,3  
Romenos  0,3  
Polacos  0,3  
Judeus  0,2  
Outros  1,8  

Total       100  

Fonte: Ukraine Demographics Profile 2013 – IndexMundi
20

 

(http://www.indexmundi.com/ukraine/demographics_profile.html) 

 

                                                           
20

 Em 2012, teve lugar, na Ucrânia, a realização de mais um recenseamento nacional. No entanto, os 
resultados dos Census 2012 ainda não foram divulgados. A informação oficial mais recente, no que toca 
à constituição da população ucraniana, é referente aos Census 2001. É essa a informação que será 
considerada nesta dissertação.  

http://www.indexmundi.com/ukraine/demographics_profile.html
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A diversidade étnica implica igualmente uma grande diversidade linguística. A 

língua oficial do país é o ucraniano, mas uma grande parte da população, por vários 

motivos, tem o russo como língua materna (Tab. 2). Além disso, a expressão da língua 

russa, ainda que minoritária, continua a ter um grande peso no dia-a-dia dos cidadãos 

ucranianos, por ser a língua das elites políticas e por ser também a língua predominante 

nas várias instituições estatais. 

 

Tabela 1. Representatividade das várias línguas nativas na Ucrânia, em 

percentagem.  

Diversidade Linguística na Ucrânia 

Língua Nativa  % da população 

Ucraniano  67 

Russo  24 

Romeno, Polaco, Tártaro, Húngaro e 

outras línguas minoritárias 

 

9 

Total  100 

Fonte: CIA World Factbook 2013 – Ucrânia (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/up.html) 

 

O vincado regionalismo é, hoje, uma das caraterísticas mais importantes da 

sociedade ucraniana e está indissociavelmente ligado à diversidade étnica e linguística 

do país que acaba por se refletir noutras áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição regional dos falantes nativos de russo na Ucrânia. Census 2001. 

Fonte: CNN ( http://edition.cnn.com/interactive/2014/02/world/ukraine-divided/?iid=article_sidebar) 

 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
http://edition.cnn.com/interactive/2014/02/world/ukraine-divided/?iid=article_sidebar
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A Ucrânia pode ser dividida segundo três regiões: ocidental, central e oriental/sul. 

A região ocidental carateriza-se pela predominância de falantes de ucraniano e está 

associada a uma maior inclinação para o modelo civilizacional Europeu e Ocidental 

(Fig. 2). Do lado oposto encontra-se a região oriental e do sul, onde prevalece o uso da 

língua russa e onde a população se ainda se identifica muito com a herança soviética e 

com a Rússia. A região central não tem nenhuma orientação caraterística definida e 

define-se pela heterogeneidade étnica e linguística e pela ausência de uma identificação 

cultural definida. Sobre o regionalismo ucraniano, um dado importante a ter em conta é 

a concentração do setor industrial da Ucrânia se verificar no lado oriental, sendo 

também aí que se acumulam o grande capital e a maioria dos oligarcas, alguns deles de 

nacionalidade russa! No lado ocidental, predomina o setor agrícola, que vê enormes 

vantagens numa possível adesão à UE, com a abertura de um grande mercado que não 

se encontra voltado para a produção agrícola, pelo que necessita da produção ucraniana. 

 O regionalismo ucraniano tem um grande impacto na questão da construção da 

identidade nacional, uma vez que não permite que se esta se consolide em torno de uma 

só tendência, afetando a estabilidade do próprio estado. Dados os elementos que 

envolve, sobretudo o fator tempo, é mais fácil construir um estado de raiz do que uma 

nação. Mas, sem uma nação que suporte ou legitime o estado, muito dificilmente este 

sobrevive ou é bem-sucedido. No caso da Ucrânia, a divisão regional em torno de dois 

modelos civilizacionais não ajuda a que se consolide uma identidade nacional 

globalmente aceite. A liderança política do país reflete igualmente este dilema na sua 

governação, daí o facto de lhe apontarem o caráter flutuante que não permite que seja 

desenvolvida uma estratégia política coordenada por forma a consolidar uma identidade 

nacional e uma política – interna e externa – coerente com os objetivos delineados pelos 

organismos estatais. 

 

3.1.2. O Início da Transição – 1991-1994  
 

A Ucrânia declara a sua independência da União Soviética a 24 de agosto de 

1991, e vê a URSS reconhecer o seu estatuto mais tarde nesse mesmo ano, a 2 de 

dezembro. O país emerge para a realidade pós-soviética como uma das repúblicas mais 

pobres da ex-URSS, marcada pela grande fragilidade económica e institucional, que 

viriam a fazer com que a transição para a democracia e para o capitalismo se tornasse 
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um caminho longo e doloroso. Ao contrário de outros países que também passaram pela 

experiência comunista, o processo de transição da Ucrânia teria de se desenvolver em 

quatro domínios: a transição política, a transição económica, a transição Institucional e a 

transição/construção nacional (KUZIO, 2007: 33-36). 

Com o propósito de dar início à transição democrática no país, Leonid Kravchuk é 

eleito Presidente da Ucrânia, em 1991. Kravchuk, apesar de ter sido eleito pela Ucrânia 

independente, não representava um corte drástico com o passado, pois o seu percurso 

político estava ligado ao Comunismo e ao regime soviético. Contudo, o novo Presidente 

Ucraniano teve influência no processo de construção identitária do país, ao definir a 

Rússia como o “outro”, o reflexo negativo da imagem dos ucranianos, o exemplo do 

que a Ucrânia não queria ser.  

O primeiro passo após a secessão da URSS consistia na adoção de uma nova 

constituição nacional. Essa foi uma das grandes derrotas de Kravchuk, que, durante os 

três primeiros anos de independência não conseguiu implementar uma nova 

constituição, algo que só viria a acontecer em 1996. Continuava, então, a vigorar a 

Constituição de 1978, sofrendo, ao longo do tempo, sucessivas alterações ao seu 

conteúdo, para se adaptar ao contexto de independência (SCHERBAK, 2011: 1-2). 

Além disso, uma vez que a constituição se mantinha, a constituição do Parlamento 

também não sofreu alterações, o que significava que a Ucrânia continuava na mesma 

legislatura, sobre a responsabilidade dos mesmos dirigentes ( ’ANIERI, 2007: 74). 

O quadro institucional permanecia um problema na Ucrânia independente. Até 

1996, continuava a haver disputas de poder entre executivo e parlamento, que 

bloqueavam a implementação de medidas reformistas. As divergências, contudo, 

deviam-se à diferença de interesses, e não à diferença de opiniões, dando origem a um 

grave desequilíbrio de poder entre a força presidencial e a incapacidade do restante 

executivo e aparato legislativo.
21

 

O sistema judicial estava também em agonia. Além da falta de confiança no 

sistema, não havia forma de fazer cumprir a Lei. Por isso, o processo de privatização 

abrandou, faltando condições que propiciassem o investimento estrangeiro no país, sem 

garantia de que tudo decorreria de acordo com a Lei. Assim, a corrupção e o suborno 

tornaram-se numa situação normal, presente até mesmo entre os membros do governo.
22

 

                                                           
21

 Bertelsmann Transformation Index. Informação disponível em: http://www.bti-
project.org/fileadmin/Inhalte/reports/2006/pdf/BTI%202006%20Ukraine.pdf  
22

 Informação Disponível em: http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/kravchuk.htm  

http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/2006/pdf/BTI%202006%20Ukraine.pdf
http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/2006/pdf/BTI%202006%20Ukraine.pdf
http://www.globalsecurity.org/military/world/ukraine/kravchuk.htm
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No plano económico, a Ucrânia, um país tradicionalmente voltado para a 

produção agrícola, tinha de lidar com as consequências de conflitos bélicos e ocupações 

territoriais ao longo da maior parte do século XX e pelo processo de coletivização 

forçada e rápida industrialização iniciados por Estaline. Estes acontecimentos foram 

responsáveis pela alteração das caraterísticas elementares da economia ucraniana, que, 

além da agricultura, passou a concentrar-se em setores como o da mineração e da 

metalurgia, e pela génese de uma situação de dependência de matérias-primas, petróleo 

e gás de origem russa, vendidos a baixo preço, e com tendência para o aumento 

contínuo (SUTELA, 2012: 3). 

A economia ucraniana transformar-se-ia num dos setores mais duramente 

penalizados pela independência da União Soviética. Depois de 1991, a Ucrânia sentiu 

uma forte quebra na sua produção industrial e um grande aumento do desemprego, 

assistiu à proliferação da economia paralela e viu criar-se uma situação de descontrolo 

da inflação, que desestabilizava a moeda. Neste domínio, Kravchuk ficou associado a 

uma má prestação e incapacidade de introduzir reformas económicas essenciais, para 

retirar o país do precipício. 

 

3.1.3. A Presidência de Kuchma – 1994-2004 

 

Kravchuk foi sucedido na presidência da Ucrânia por Leonida Kuchma, eleito em 

1994 e reeleito para um segundo mandato em 1999, acabando por permanecer no poder 

durante mais de uma década, contando com o cargo de Primeiro-Ministro, que assumiu 

em 1992. Tal como o seu antecessor, Kuchma fazia parte dos quadros do Partido 

Comunista. Por essa razão, seria difícil esperar dele um corte radical com o passado 

recente e com as políticas de Kravchuk.  

De acordo com Robert Kravchuk, especialista em Ciência Política, “avaliar 

Leonid Kuchma enquanto reformista económico é uma tarefa complicada. O seu 

percurso como Presidente da Ucrânia, e anteriormente como Primeiro-Ministro, é feito 

de zig-zags e retrocessos nas reformas em resposta a pressões internas e externas” 

(KRAVCHUK, 2005: 48). Mas, apesar das opiniões controversas em torno da sua 

administração, o presidente acabará por ficar positivamente associado ao início da 

recuperação económica sustentada na Ucrânia, pois foi sob o seu comando que a 

Ucrânia deu os primeiros passos no sentido de reformas efetivas.  
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O primeiro mandato de Kuchma (1994-1998) fica, naturalmente, marcado pelas 

dificuldades políticas e económicas que transitaram da presidência de Kravchuk e que 

são normalmente associadas aos processos de transição.  

Aludindo à nova etapa a que o país dará início, sob o seu comando, Kuchma 

afirma, no seu discurso inaugural, que a Ucrânia “encontra-se no limiar de reformas 

essenciais no seu percurso económico e político.”
23

. Na mesma ocasião, o novo 

Presidente deixou ficar, ainda, algumas indicações sobre quais iriam ser as prioridades 

da sua administração, e deixou claro que os seus esforços seriam primeiramente 

depositados na resolução dos problemas económicos do país, relegando a construção 

institucional para segundo plano. Nas suas palavras, 

 

“Ukrainian statehood cannot be an end in itself. A state is for the people 

and not the people for the state. It is precisely this faithful thesis which should 

become our conviction and should be filled with real content. A state that is 

incapable of defending its citizens is worth nothing. The Ukrainian state is not 

an icon to which one should pray. It is an exceptionally important institution 

which should work effectively on the interests of people and serve them. I am 

convinced that the entire state building should be subordinated to the economic 

and spiritual revival. As president of Ukraine, I see my main tasks as providing 

the citizens of Ukraine with safety, social protection and stability and creating 

the conditions for cultural development and a dignified life on one’s native land” 

(BRZEZINSKI  & SULLIVAN, 1997:  271-272).  

 

Apesar de consciente da necessidade de assegurar a estabilidade institucional no 

país, os maiores desafios que se colocavam ao novo Presidente prendiam-se com a sua 

capacidade de guiar o país para o caminho de uma economia de mercado e, sobretudo, 

com a sua vontade – ou real capacidade – de dar seguimento às reformas necessárias, 

uma vez que tinha sido essa ausência a impedir que o processo se desenrolasse de forma 

mais veloz e efetiva. É aqui que reside, segundo Kuchma, a maior diferença que o 

separa do seu antecessor, no que diz respeito ao processo de transição na Ucrânia: “O 

tempo para as reformas chegou há bastante tempo. A sua direção está determinada. O 

                                                           
23

 Discurso inaugural de Leonid Kuchma, proferido a 19 de julho de 1994 (excertos) in BRZEZINSKI, 
Zbigniew K. & SULLIVAN, Paige, Russia and the Commonwealth of Independent States: Documents, Data 
and Analyses, Washington: Center for Strategic and International Studies, 1997, p. 272.   
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principal ingrediente – a vontade política para as implementar – estava em falta. Será 

necessário demonstrá-la agora” (Idem)
.
  

A fim de dar respostas concretas sobre a forma como iria proceder para mudar o 

rumo incerto para onde caminhava a nação, e dar ao mundo os primeiros sinais de 

mudança no gigante de Leste, o Presidente afirma que “apenas ações imediatas e firmes 

por parte das autoridades, implementação de reformas orçamentais e monetárias, a 

liberalização da política fiscal, estabilização da moeda e a atividade económica externa 

podem corrigir a situação” (Idem: 272). 

No entanto, como refere, mais uma vez, Robert Kravchuk, “efforts during the 

Kuchma years to overcome these challenges, however, revealed a dearth of clear-

headed economic leadership. (…) Kuchma’s policy instincts simply were not suited to 

the development needs of a market-oriented economic system.” (KRAVCHUK, 2005: 

49). O começo do regime de Kuchma pareceu promitente. O Presidente deu início, em 

Outubro de 1994, ao programa intitulado No caminho da Reforma Económica 

Radical
24

, um pacote de medidas para acelerar a transformação da economia ucraniana, 

que comtemplava objetivos como: 

 a redução do défice do Estado; 

 a estabilização da moeda e a introdução da hryvnia (nova moeda); 

 a aceleração do processo de privatizações; 

 a liberalização dos preços e a atenuação dos encargos fiscais;  

 a desburocratização do setor empresarial e o alívio das restrições a moeda 

estrangeira. (Cf. SHEN, 1996: 75)  

O programa foi amplamente elogiado pela comunidade internacional e algumas 

organizações de peso, como o Grupo dos Sete países mais industrializados (G7) e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). O Banco Mundial chegou mesmo a fazer 

previsões do crescimento real do PIB ucraniano na ordem dos 6-7% em 1996.
25

 Mas o 

apoio parlamentar inicial ao programa de iniciativa presidencial cedo se transformou em 

hostilidade, encetando uma luta pela legitimidade de implementação das reformas, 

dando origem ao que Kravchuk considera ter sido um jogo que “appeared to be one of 

giving Kuchma just enough rope to hang himself. Despite its ostensible approval for his 

program, the legislature continually hamstrung his efforts to follow through on it” 

(KRAVCHUK, 2005:49). 

                                                           
24

 Along the Road of Radical Economic Reform. 
25

 Dados do Banco Mundial, 1996. 
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Após a 2ª metade da década de 1990, teve início a reorientação da reforma 

económica, que passou a focar-se na crise de produção industrial, tendo por objetivo 

estimular o seu aumento. Na altura, Kuchma chamou a atenção para a necessidade de 

combater o “blind monetarism” e para a “creation of a socially oriented market 

economy”, que implicaria um processo de fortalecimento do controlo do Estado sobre a 

Economia, que deveria ser alcançado através da criação de uma rede de entidades 

denominadas por Grupos Financeiro-Industriais (GFI)
26

, constituídos pela união entre 

bancos e empresas privadas do setor industrial, que pretendiam incentivar a integração 

económica (KOSTYUK, TCHERNYSHOV e KOSTYUK, 2004: 72). Na realidade pós-

soviética, a concentração de capital que permitiria a realização de investimentos mais 

avultados, pertencia a entidades russas. Por isso, a criação dos GFI acabou por ser vista 

como uma forma de promover o restabelecimento dos laços económicos entre empresas 

dos dois países, que, de certa forma, nunca tinha cessado de existir. No entanto, esta 

proposta representava uma espécie de regresso ao passado, uma vez que desde o período 

da vigência da URSS que não se verificava uma tão grande integração económica entre 

os dois países, e que acabou por ser responsável pela demonstração da relação de 

interdependência entre os dois países. Apesar do domínio soviético estar ainda muito 

presente na memória da sociedade ucraniana, esta reaproximação, em pleno processo de 

transição, não deixa, contudo, de ser coerente com os objetivos traçados por Kuchma 

para a sua presidência, uma vez que este se comprometeu com a satisfação dos 

interesses nacionais e com a melhoria das condições económicas da Ucrânia e dos 

padrões de vida dos seus cidadãos. A recente viragem no sentido da Rússia representa o 

lado realista e pragmático que Kuchma tinha apontado como diretrizes das suas políticas 

domésticas, na direção da recuperação económica. O Presidente reconhecera mesmo, no 

seu discurso inaugural, que “a normalização das relações com a Rússia, nosso parceiro 

estratégico, tem um significado capital.” Contudo, o Presidente ucraniano tentou sempre 

salvaguardar a soberania nacional, uma vez que a reaproximação aos russos foi feita 

conjuntamente com reformas substanciais na economia de mercado, ao mesmo tempo 

em que sempre recusou envolver a Ucrânia em qualquer entidade supranacional que a 

                                                           
26

 Instituídos por decreto presidencial de 25 de Janeiro de 1995. “Os GFI eram pessoas legais, 
estabelecidas através da aglutinação de empresas industriais, organizações, bancos e outros atores 
económicos com as suas propriedades e recursos financeiros reunidos para uma gestão centralizada da 
produção industrial, investigação e atividade económica” (KOSTYUK, TCHERNYSHOV e KOSTYUK, 2004: 
72)  
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ameaçasse a sua soberania, incluindo órgãos da Comunidade de Estados Independentes 

(VAHL, 2004: 2). 

O ano de 1995 assistiu, ainda, à expressão do modelo de reforma ideal para 

Kuchma, que, segundo ele, deveria ser adaptado às especificidades históricas e culturais 

da Ucrânia. Os pressupostos desse modelo consistiriam na regulação estatal do processo 

de transição para a economia de mercado, na proteção do tecido produtivo nacional, na 

possibilidade de várias formas de propriedade (economia mista), na manutenção do 

monopólio de empresas-chave, no controlo dos preços pelo Estado e no estabelecimento 

de uma estrutura administrativa vertical, cuja ação seria complementada por uma rede 

reforçada de dependências administrativas e executivas sob alçada do governo. A 

notória contradição entre a essência controladora dos pressupostos elencados e a 

natureza liberal dos processos de transição revelam a inconstância das políticas 

económicas do Presidente Kuchma, que apesar de ter permitido uma maior abertura aos 

mercados, não conseguiu fazer corresponder as suas ações à sua retórica oficial.  

O ano seguinte fica marcado pela conclusão com sucesso da reforma monetária, 

com a introdução de uma nova moeda – a hryvnia –, num processo não-confiscatório. 

Mas aquilo que veio a assumir-se como a maior conquista do primeiro mandato de 

Kuchma acabou por ver o seu sucesso atribuído à ação do então Governador do Banco 

Nacional da Ucrânia, Viktor Yushchenko, uma figura vista por vários quadrantes da 

sociedade como a personalidade mais capaz para promover as reformas económicas na 

Ucrânia e que viria, anos mais tarde, a colher os frutos da sua identidade progressista. 

O leque de programas de reforma e crescimento económico é alargado, em 1997, 

pelo guião elaborado pelo então vice-Primeiro-Ministro Viktor Pynzenyk. Este 

pretendia, entre outras medidas, efetivar os cortes na despesa do Estado, diminuir 

progressivamente os impostos, eliminar isenções e privilégios fiscais, liberalizar o 

sistema de pagamentos e assegurar a regulação estatal dos monopólios no setor 

energético. As propostas de Pynzenyk eram ainda mais ambiciosas do que aquelas que 

foram apresentadas no programa de Kuchma, em 1994. Por esse motivo, o Presidente 

depositou esforços reais na sua aprovação pelo Parlamento, o que veio a acontecer sem 

grandes contestações. Mas o projeto acabou por quase não sair do papel devido à pouca 

vontade que o Primeiro-Ministro Pavlo Lazarenko demonstrou em fazer campanha pelo 

pacote de medidas, acabando por deixar Pynzenyk sozinho no esforço para implementar 

as reformas. A mudança mais significativa das propostas de Pynzenyk consistia na 

reforma fiscal, que iria permitir controlar a fuga aos impostos e acabar com o excesso de 
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isenções fiscais sem sentido, através de uma redução global de impostos na ordem dos 

7% do PIB, que incentivariam, ao mesmo tempo, o crescimento económico. No entanto, 

a reforma falhou, muito por causa da falta de legislação adequada à sua implementação 

e obrigou a que Pynzenyk apresentasse um pedido de demissão (KRAVCHUK, 2005: 

55). Apesar disso, o jogo político montado à volta do programa do vice-Primeiro-

Ministro teve o mérito de evidenciar a rivalidade institucional – talvez, mesmo, pessoal 

– entre as figuras do Presidente e do Primeiro-Ministro, uma caraterística evidenciada 

pelo regime de Kuchma. O saldo resultante do programa de crescimento acabou por ser 

negativo, no contexto do processo de transição económica, uma vez que desviou ainda 

mais Kuchma do sentido das reformas de mercado e fez com que o Presidente passasse 

a conduzir diretamente todo o processo de reformas estruturais.  

Aproximando-se do fim do seu primeiro mandato, Kuchma apresenta, em 1998, 

mais um programa de reformas para o período de 1999-2005, e que representava a 

continuidade do programa de 1994. Este documento propunha, entre várias medidas, a 

redução do número de empréstimos contraídos pelo Estado e do défice público, e ainda 

o aumento do apoio financeiro aos vários setores da indústria. A grande diferença 

residia no fortalecimento do papel regulador do Estado, mais uma vez, no sentido 

contrário ao desejado, numa economia de mercado.  

Em ano de eleições, o Presidente volta a demonstrar a falta de direção e a 

contradição da sua política económica, ao lançar o programa “Ucrânia 2010”, um sinal 

de mudança no pensamento do Presidente, que, até então, se regia pelo desejo de 

reformas bruscas para alcançar resultados imediatos, contemplando, agora, mudanças a 

longo prazo na economia ucraniana. De acordo com Kravchuk, o programa  

 

“represented the first real attempt in the post-soviet times to move 

beyond the endless succession of crises. The program contained features 

that appealed to all segments of the political spectrum. Some analysts 

saw the 1999 program as a cynical election-year ploy to assure voters 

that Kuchma would return the economy to normalcy by reimposing 

economic planning. However, the program embraced several positive 

aspects, in particular that popular support to reforms was necessary, and 

that only a gradual approach could work where the institutions of a 

market economy remained at such a rudimentary stage.”(KRAVCHUK, 

2005: 56)  
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O discurso que Kuchma faz a 23 de agosto de 1999, Dia da Independência da 

Ucrânia, testemunhou a reafirmação do Presidente dos objetivos traçados no programa 

Ucrânia 2010, ao mesmo tempo em que pintou o quadro do desenvolvimento futuro que 

almejava para o país e que passava pelos princípios da democracia e economia de 

mercado, rejeição de uma mudança revolucionária, concertação social, rejeição do 

passado soviético, uma ênfase nos direitos individuais e na sociedade civil, o Estado de 

Direito, um governo responsável, reforma administrativa e boas relações entre o centro 

e as periferias. As prioridades do programa eram as seguintes (ZVIGLYANICH, 

28/3/1999): 

 

 O programa dividir-se-ia em três fases: estabilização económica em 1999-

2000; aceleração da dinâmica económica em 2001-2005, quando o PIB 

começaria a crescer a uma taxa de 6-7% ao ano; aproximação dos rankings 

tecnológicos dos países mais avançados do mundo em 2006-2010, quando 

o PIB estaria a crescer em média 8% ao ano.  

 A fonte das transformações seria o desenvolvimento de inovações 

científicas e tecnológicas. O esboço do desenvolvimento para os doze anos 

seguintes estaria subordinado ao aumento da competitividade económica 

dos bens ucranianos e à criação de um mercado interno viável. As 

inovações científicas seriam desenvolvidas nas áreas prioritárias da 

agricultura, transformação alimentar, indústria ligeira, construção e 

serviços.   

 Estes desenvolvimentos seriam efectuados dentro de um modelo ucraniano 

de crescimento económico, baseado na promoção de melhores relações 

com o mercado e fortalecimento do papel dos Estado neste processo. 

 O Estado apoiaria a economia real, em primeiro lugar, assim como os 

diferentes tipos de propriedade: estatal, mista e privada. 

 Na agricultura, o Estado apoiará as pequenas quintas emergentes e as 

grandes explorações agrícolas. 

 O Estado protegerá os produtores nacionais sem recorrer ao 

proteccionismo. 
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Gráfico 1. Evolução do PIB na Ucrânia (1994-2004) 

 O Estado compromete-se a aumentar radicalmente os salários e criar um 

forte mercado nacional. 

 

Leonid Kuchma foi reeleito em 1999 para um segundo mandato. O Presidente 

venceu cinco candidatos na primeira volta das eleições, com 36,5% dos votos. Na 

segunda volta, Kuchma derrotou o candidato do Partido Comunista, Petro Symonenko, 

recolhendo a preferência de 56,3% dos eleitores. A vitória ficou-se a dever a uma 

campanha encenada em torno do regresso da ameaça vermelha, representada pelos 

restantes candidatos, e que, ao mesmo tempo, difundia a ideia de que a única ameaça à 

sua reeleição era a o desinteresse da sociedade e a sua provável abstenção. 
27

 As 

eleições ficariam igualmente manchadas pelas irregularidades apontadas por 

observadores internacionais, que consideraram ter havido intervenção do governo (p.3). 

O segundo mandato de Kuchma na presidência da Ucrânia fica definido por dois 

aspetos essenciais, aparentemente contraditórios. O destaque vai, primeiramente, para o 

aspeto económico – durante o segundo mandato presidencial, Kuchma começa a 

recolher os dividendos das reformas implementadas nos anos anteriores, vendo o PIB a 

crescer, sustentadamente, a uma taxa média anual de 8,36%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A produção industrial foi também afetada pelas medidas tomadas nos anos 

anteriores, tendo iniciado uma ascensão média de 12,36% ao ano. De igual modo, o 

investimento de capital estrangeiro aumentou para uma taxa média anual de 14,59%. 

                                                           
27

 Ukrainian Weekly, 21 de novembro de 1999, nº 47, p. 2.  

Fonte: Fundo Monetário Internacional (http://www.imf.org/external/index.htm), 

KRAVCHUK, 2005. 

http://www.imf.org/external/index.htm
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A escolha do Presidente para o cargo de Primeiro-Ministro serviu também para 

demonstrar a vontade genuína em continuar na senda das reformas – Viktor 

Yushchenko, o grande obreiro da reforma monetária de 1996, era reconhecido pelo 

profissionalismo, com o qual evitou o colapso do país no passado recente, com a crise 

da moeda na Rússia, que teve impacto nos países vizinhos, além de gozar de grande 

popularidade junto da sociedade civil. Ao mesmo tempo, assistiu-se a uma verdadeira 

demonstração da vontade de Kuchma e Yushchenko em fazer prevalecer o interesse 

nacional, ao conseguirem negociar uma coligação no Parlamento. Ambos estavam 

conscientes de que uma maioria parlamentar de centro-direita seria a única via para 

possibilitar reformas mais abrangentes e profundas. No entanto, como muitos membros 

dos partidos envolvidos demonstraram interesse, a coligação poderia evoluir (o que não 

viria a suceder) para um partido único, formado pelos apoiantes de Kuchma, contra os 

partidos de Esquerda, tendo como objetivo o controlo do Parlamento depois das eleições 

legislativas previstas para 2002 (KUZIO, 2003: 29). 

A segunda metade da década que Kuchma passou no poder fica associada à 

agudização da tendência autoritária do regime. Sob o comando de Yushchenko, a 

Ucrânia parece realmente entrar numa nova fase. O Primeiro-Ministro parte para as suas 

novas funções com um programa de reformas, designado por Programa dos 1000 Dias 

de Reforma. Desenvolvido em parceria com especialistas ocidentais, o novo documento 

orientador das reformas do governo  

Fonte: OCDE (http://www.oecd.org/globalrelations/psd/43361570.pdf) 
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“differed substantially from previous reform proposals in two ways. First, 

it called for a dramatic retreat of the state from the economic sphere; and 

second, it elevated to prominence anti-corruption measures and administrative 

reforms. In regard to the later, the government was to be restructured by 

eliminating duplication and overlapping jurisdictions between ministries.” 

(KRAVCHUK, 2005:56) 

 

Fevereiro de 2000 e mais um pacote de medidas a longo prazo, novamente da 

responsabilidade do presidente. Desta feita, o programa Ucrânia em direção ao século 

XXI seria aplicado entre 2000-2004 e pretendia diminuir a burocracia e agilizar 

processos, favorecendo o desenvolvimento e a cooperação entre empresas. 

Independentemente da capacidade do documento em gerar consensos em torno da sua 

mais-valia, Kuchma decidiu não esperar para ouvir a opinião do Parlamento e aprovou, 

por decreto presidencial, o programa que previa, entre outras medidas, o pagamento de 

salários, pensões e prestações sociais em atraso, acelerar as reformas sociais, expandir 

os direitos dos executivos locais e aumentar o controlo da despesa orçamental. 

No mesmo ano, a contradição do Presidente volta a estar na ordem do dia. Isto 

porque, apesar dos progressos alcançadas no início de 2000, Kuchma critica o trabalho 

de Yushchenko enquanto Primeiro-Ministro, mostrando-se pouco efusivo em relação às 

previsões otimistas para os principais indicadores macroeconómicos da Ucrânia. Para o 

Presidente, as mudanças que estavam a ocorrer não eram suficientemente profundas 

para sustentarem um crescimento económico prolongado. A crítica do Presidente era 

ainda mais feroz para com a figura da vice-Primeira-Ministra, Yulia Tymoshenko, 

devido à forma como esta conduzia a política energética do país, fazendo aumentar as 

dívidas da Ucrânia. Apesar de pertinentes, as palavras do Presidente Kuchma “em 

retrospetiva, parecem deslocadas, na medida em que o governo de Yushchenko 

dificilmente poderia ser responsabilizado pelo estado da economia, depois de 120 dias 

no gabinete” (KRAVCHUK, 2005: 57). Ainda assim, Yushchenko apresentou a sua 

demissão ao Presidente Kuchma, que foi, contudo, prontamente rejeitada.  

Em 2001, um ano depois da apresentação da sua demissão, o Primeiro- Ministro 

defende os resultados da sua política económica e pede apoio popular para levar ainda 

mais adiante as suas reformas na economia nacional. Contudo, como diz Robert 

Kravchuk,  
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“it is ironic that Yushchenko should be called to defend his government’s 

performance in the wake of a 6 percent annual rise in GDP. It seems perverse 

that his effectiveness should be criticized in the face of a 17.4 percent real 

increase in industrial output and the repayment of 1.4 billion hryvnia in wage 

and pension arrears, not to mention enacting two zero deficit budgets, running a 

foreign trade surplus, and avoiding default on Ukraine’s international loans. It 

is a further irony that no other prime minister received such wide-ranging 

international support (and even admiration). But, at the same time, no other 

prime minister was subjected to such consistently harsh criticism” (Idem: 57). 

 

O seu Conselho de Ministros enfrentou uma resolução no Parlamento que 

criticava a ação do seu executivo, com o apoio de membros da maioria parlamentar que 

Kuchma tinha assegurado em 1999. No meio da crise do Governo, Kuchma declara o 

seu apoio ao Primeiro-Ministro, mas diz-se igualmente refém da vontade do Parlamento 

em demitir Yushchenko.  

Apesar das críticas domésticas, Yushchenko tornava-se cada vez mais a única 

figura verdadeiramente a favor das reformas na Ucrânia e a única capaz de recolher 

apoio ocidental. Isso fez do Primeiro-Ministro uma ameaça aos interesses instalados no 

seu país, principalmente no seio da elite russa. O derrube do governo de Yushchenko 

acontece a 26 de abril de 2001, quando enfrenta uma moção de censura no Parlamento, 

apoiada pela oposição e por uma parte da maioria parlamentar que, até então, era pro-

presidente Kuchma. Contra o governo estavam o Partido Comunista, descontente com 

as privatizações e reformas promovidas por Yushchenko, e por um conjunto de partidos 

ditos “oligarcas”, que não estavam satisfeitos com a sua política anticorrupção e pelo 

desejo de aumentar a competitividade do mercado energético. Ironicamente, foi a sua 

diferença em relação aos seus antecessores no cargo – e a todo o panorama político no 

seu país – e compromisso com a mudança que derrubaram Yushchenko.  

O futuro não se adivinhava fácil, quer para o governo seguinte, quer para o 

próprio presidente. Enquanto para o primeiro seria difícil apagar a má imagem deixada 

pela Ucrânia na sociedade internacional, ao dispensar o seu político mais apto, e 

continuar a promover as reformas estruturais no país com a mesma profundidade das 

ambicionadas por Yushchenko, para Kuchma, a vida complicar-se-ia com a nova atitude 

da oposição, que, até então, nunca estivera tão organizada. A partir de 2001, a ação do 
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presidente resumiu-se a tentar minorar as perdas e as consequências da queda do 

governo. 

 

3.1.4. A Revolução Laranja e as Oportunidades Goradas 

 

Apesar de todas as transformações que ocorreram durante o tempo que passou no 

poder, Kuchma falhou ao não conseguir separar efetivamente o poder político e 

económico na Ucrânia, nem pôr fim ao domínio regional dos “grupos” industriais e os 

seus mandatos acabaram por ficar ligados a vários casos de corrupção
28

. A credibilidade 

de Kuchma ficou, desde então, minada e caiu ainda mais com o auxílio da oposição. O 

nome do Presidente foi associado ao assassinato de Georgiy Gongadze, responsável 

pela criação de uma publicação digital independente, dedicada à investigação de casos 

de corrupção no poder político. O escândalo que ficou conhecido como Kuchmagate 

deu início ao aparecimento na opinião pública ucraniana de movimentos de contestação 

ao Presidente, exigindo a sua demissão.  

Como resultado da contestação, não só ao Presidente, mas também contra a 

corrupção transversal à classe política no poder, as eleições parlamentares de 2002 

ficaram marcadas por um aumento significativo da representação da oposição no 

parlamento e pelo envolvimento da sociedade civil na defesa da transparência do 

processo eleitoral. O final do segundo mandato de Kuchma na Presidência foi palco do 

início de uma nova era para a democracia na Ucrânia, com a população, pela primeira 

vez, a procurar intervir diretamente na política nacional, começando a distanciar-se da 

sua tradição na democracia delegativa
29

, cuja única função era eleger os seus 

representantes políticos e, por isso, só se manifestavam em períodos eleitorais. Ao 

mesmo tempo, o país assiste à consolidação do protagonismo do antigo Primeiro-

Ministro, Viktor Yushchenko, que viria a ser responsável pela série de acontecimentos 

que culminaram na Revolução Laranja. 

                                                           
28

  Kuchma ficou associado à suposta manipulação de assinaturas no referendo de Abril de 2000, que 
visava a alteração constitucional dos poderes presidenciais, a fim de os aumentar (WORLD BANK, 2001). 
À sua administração surgem também associados casos de enriquecimento ilícito de membros do 
executivo, bem como o genro do Presidente, Viktor Pinchuk, hoje o segundo homem mais rico da 
Ucrânia. 
29

 A expressão democracia delegativa é usada por Paul Kubicek (1994) para se referir à democracia 
ucraniana. Com esta expressão, pretende realçar-se o facto de a sociedade ucraniana se abstrair do 
processo de decisão política, fora do período de eleição dos seus representantes. Para os ucranianos, o 
seu único dever, enquanto cidadãos, é eleger os seus representantes e confiar-lhes a responsabilidade 
de tomar todas as decisões.  
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Com as eleições presidenciais de 2004 a aproximarem-se, começava a discutir-se 

a questão sobre quem seria o sucessor de Kuchma. A campanha eleitoral indicou os dois 

candidatos mais prováveis: Viktor Yanukovich, que o Presidente cessante desejava ver 

no cargo por ser, também ele, pró-russo; e Viktor Yushchenko, aquele que parecia 

reunir mais apoio junto da sociedade, mais ainda depois de ter sido envenenado. A 

primeira volta das eleições decorreu sem grande tumulto, apesar de observadores 

internacionais terem destacado a existência de pressões junto dos eleitores à boca das 

urnas, bem como abusos por parte das autoridades (OSCE, 2005: 25-29). No entanto, 

era-lhes impossível definir a influência de tais pressões para que se pudessem impugnar 

os resultados. Assim, confirmava-se que a disputa da Presidência seria feita, numa 

segunda ronda, pelos dois candidatos mais óbvios: Yushchenko e Yanukovich. A 

segunda volta das eleições ficou marcada pela deteção de uma fraude flagrante e 

sistémica, revelada na noite eleitoral, e que levou o público para as ruas, desencadeando 

uma série de protestos e manifestações pacíficas a favor da democracia e em apoio a 

Yushchenko. Estas foram levadas a cabo por ativistas voluntários que, antevendo a 

fraude de Yanukovich, fizeram os preparativos para os protestos. As manifestações 

acabaram por crescer exponencialmente e, ao fim de dezassete dias de protestos, 

ficariam conhecidas como a Revolução Laranja, marcando o advento da democracia na 

Ucrânia, treze anos depois de o país se ter libertado do totalitarismo do regime 

soviético. 

Esperava-se muito da Ucrânia e, sobretudo, de Viktor Yushchenko, no período 

que se seguiu à Revolução Laranja. Esperava-se, sobretudo, que conseguisse acelerar e 

efetivar as reformas económicas no país e fazê-lo entrar de vez no caminho da 

integração europeia. Mas, a mesma razão que levou Yushchenko até ao poder acabou 

por ser aquela que lhe dificultaria a ação.  

Yushchenko chega à Presidência graças à aliança com uma série de blocos 

políticos que se opunham ao regime de Kuchma. Durante a revolução, Yushchenko 

conseguiu sentar na mesma mesa de negociações os Socialistas, o bloco radical de Yulia 

Tymoshenko, cujo apoio foi crucial, o presidente cessante e o seu oponente eleitoral, 

Yanukovich, fazendo um acordo de transição que lhe garantiria a eleição como 

Presidente de facto. Contudo, o acordo provocou a primeira fratura na coligação; nele 

estava previsto um compromisso de reforma constitucional e a garantia de imunidade 

para Kuchma (Yushchenko votou a favor do acordo, Tymoshenko votou contra). 
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Além da divisão interna na liderança acordada que sustentaria o poder de 

Yushchenko, a garantia da imunidade para Kuchma – e os seus apoiantes – significava a 

quebra de uma das promessas eleitorais de Yushchenko (os “bandidos para a prisão”). A 

vontade do novo presidente em assegurar uma transição pacífica acabou por significar o 

início da destruição da sua credibilidade política, principalmente, junto da sua falange 

de apoio.  

A amplitude que permitiu à coligação Laranja colocar Yushchenko na Presidência 

e Tymoshenko no governo acabou, meses depois da revolução, por motivar a sua 

dissolução. Em setembro de 2005, um consultor do Presidente é acusado de corrupção. 

A resposta de Yushchenko é a demissão do colaborador e do governo liderado por 

Tymoshenko. Entre a revolução e meados de 2006, altura das eleições parlamentares, a 

Ucrânia viveu um período de oportunidades perdidas, pois desperdiçou tempo que 

poderia ser aplicado na concretização de políticas que acelerassem a trajetória das 

reformas na negociação de uma coligação que falhou em assegurar-lhe um governo 

estável. Mais ainda, a reforma constitucional de 2006 mais não fez do que transformar a 

Ucrânia de uma república semipresidencialista numa república presidencial 

parlamentar, que lhe reduziu os poderes enquanto presidente. A fraca liderança de 

Yushchenko e a ausência de uma estratégia política resultaram no regresso de 

Yanukovich ao poder, eleito novamente Primeiro-Ministro nas eleições de 2006.  

Yanukovich e o seu Partido das Regiões mantiveram-se no poder, quer no 

Governo, quer na Presidência, e a Ucrânia voltou a entrar num caminho sinuoso rumo à 

consolidação da transição democrática, pesando sobre isso a sua ligação aos grandes 

oligarcas do leste da Ucrânia e a orientação pró-russa da sua política.  

 

 

3.1.5. As Eleições Presidenciais de 2010 – Consequências e Perspetivas 

 

A desorganização da oposição política na Ucrânia e as lutas pessoais pela 

conquista do poder acabaram por reconduzir Viktor Yanukovich até ao poder no país, 

desta vez, no cargo de Presidente, um candidato tido como próximo do regime russo e 

da influência direta de Putin. 

As eleições presidenciais de 2010 deram uma imagem esclarecedora da situação 

social e política em que a Ucrânia se encontrava. A análise dos resultados eleitorais 
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revelou a clara divisão regional na Ucrânia: as regiões do centro e do ocidente votaram 

essencialmente na ex-Primeira-Ministra Yulia Tymoshenko, mais favorável a uma 

aproximação da UE, enquanto o leste e o sul do país, onde predomina a língua russa, 

votaram maioritariamente em Viktor Yanukovich. Além disso, é de notar a ausência do 

antigo presidente Viktor Yushchenko dos candidatos mais votados, naquilo que pode 

ser visto como uma forma de protesto do eleitorado, revelando o seu desencantamento 

com a Revolução de 2004 e com a incapacidade do Presidente em ultrapassar as 

tradicionais disputas individuais pelo poder, bem como as resistências populares e 

sectoriais às transformações que se impunham ao país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparte o desenvolvimento da campanha eleitoral e dos motivos que levaram 

Yanukovich de regresso ao poder, interessa analisar as consequências da sua eleição 

para o futuro imediato da Ucrânia. A presidência de Yanukovich trouxe algumas 

mudanças fundamentais para o país. Ao nível constitucional, o novo presidente 

começou por emendar a Constituição e repor o regime presidencial, que lhe permitiria 

um maior controlo do Parlamento, tornando-se na figura política de maior importância 

no país, desde que este se tornou independente (MATUSZAK & SARNA, 2013: 9). Ao 

mesmo tempo, o Presidente encontrou uma forma de contornar o controlo parlamentar 

detido pelo bloco liderado construído por Yulia Tymoshenko, ao alterar a lei que 

permitia a formação de coligações parlamentares, o que permitiu a dissolução do 

Figura 3. Resultados das Eleições Presidenciais de 2010.  

Fonte: Comissão Central de Eleições da Ucrânia 

http://edition.cnn.com/interactive/2014/02/world/ukraine-divided/?iid=article_sidebar 

http://edition.cnn.com/interactive/2014/02/world/ukraine-divided/?iid=article_sidebar
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governo de Tymoshenko, ainda em 2010. Mikola Azarov fora então apontado como seu 

substituto no cargo de Primeiro-Ministro pelo Presidente Yanukovich (Idem: 12).  

O presidente e o seu Partido das Regiões procederam também a uma reforma 

administrativa. O presidente procedeu a uma redução de 20 para 16 ministérios (mas 

reforçou os poderes dos titulares das novas pastas), e fechou uma série de agências 

governamentais tidas como desnecessárias (mas criou várias outras) (Idem: 14). As 

mudanças foram, contudo, mais cosméticas do que realmente efetivas, uma vez que o 

governo não conseguiu reduzir o número de funcionários públicos, nem tampouco 

aumentar a sua eficiência (Idem). O governo “propagandeou as mudanças como uma 

primeira fase de uma ampla revisão administrativa, que conduziria à descentralização do 

poder, ligada a uma reforma local há muito protelada” (Idem: 15). Na prática, o governo 

de Yanukovich parecia encaminhado para uma maior centralização de poder que, 

acompanhada pelas mudanças constitucionais efectuadas, serviam para aumentar os 

poderes presidenciais.  

No início da sua administração Yanukovich procedeu, igualmente, à introdução de 

medidas de combate à corrupção no país. As medidas aprovadas permitiam, entre 

outras, a investigação e acusação de políticos e outros detentores de altos cargos por 

crimes de alta corrupção. No entanto, a medida rapidamente foi posta de lado, devido à 

teia de corrupção que permeia todo o sistema político ucraniano, pois afectava figuras 

essenciais à manutenção de Yanukovich no poder (Idem: 16). 

Do ponto de vista económico, a administração de Yanukovich tinha pela frente 

grandes desafios. Entre eles, destaque para a necessidade de estabilizar a economia, 

depois da crise mundial de 2008, que afetou severamente a Ucrânia (com uma quebra de 

15% do PIB em 2009) e que revelou a sua fragilidade e alta exposição às alterações nos 

mercados mundiais, facto que nem os dez anos de Kuchma no poder nem a elite 

governante saída da Revolução Laranja conseguiu mudar (Idem: 21). A retoma 

económica foi conseguida rapidamente, já com o governo de Azarov no poder. No 

entanto, a recuperação não se ficou a dever exclusivamente à sua atuação, contando 

também com a reabilitação dos principais setores de exportação no país, em meados de 

2009, além da retoma do programa de auxílio económico acordado anteriormente com o 

Fundo Monetário Internacional, e que havia sido suspenso no final de 2009 em função 

da falta de cumprimento da Ucrânia com as suas obrigações internacionais. Esse 

conjunto de fatores permitiu ao país a reentrada num ciclo de crescimento económico, 

entre 2010 e 2011, além da redução do défice público de 1,4% do PIB (Idem: 22).  
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A ajuda do FMI tinha, contudo, algumas contrapartidas que foram, globalmente, 

aceites e implementadas por Kiev. Falhou, no entanto, a implementação do acordado 

aumento dos preços do gás, o que acabou por levar ao fim do auxílio do FMI, 

mergulhando o país novamente num ciclo de crise económica (MATUSZAK, 2011: 6), 

maioritariamente provocado pelo vencimento de dívidas públicas de curto prazo, 

situação que se manteve até ao final de 2012, quando se confirmou o cenário de 

recessão, facto que deixou o país numa situação difícil em 2013, com dúvidas em 

relação à sua solvência (SARNA, 2011: 5).  

A Ucrânia vê-se, então, numa situação económica que exige que encontre auxílio 

externo, a fim de evitar uma situação de falência. Duas opções afiguram-se lógicas: a 

UE e a Rússia. No caso da UE, a situação económica complicada por que passava fazia 

com que estivesse mais voltada para a resolução de problemas internos do que com a 

prestação de ajuda a um estado vizinho. Além disso, o desenvolvimento político do país 

e a conotação do regime de Yanukovich com um crescente autoritarismo, não 

estimulavam uma atuação diferente por parte da UE. A Rússia, por seu turno, 

encontrava-se numa situação de maior desafogo financeiro. Ademais, o Kremlin já 

tinha, em situações anteriores, prestado assistência financeira à Ucrânia e, ao contrário 

do FMI e mesmo da UE, esta não era acompanhada por nenhum tipo de 

condicionalismo ou implementação de medidas impopulares, que pudessem pôr em 

causa o governo de Kiev (MATUSZAK & SARNA, 2013: 23) 

Uma das fontes dos problemas financeiros na Ucrânia deriva do elevado preço 

pago pelo gás natural importado da Rússia, calculado segundo a fórmula acordada nos 

contratos assinados em 2009 pela então Primeira-Ministra Yulia Tymoshenko. A outra 

reside na empresa estatal Naftogaz, que tem acumulado prejuízos, obrigando o governo 

à concessão de grandes subsídios, que têm um grande peso no Orçamento de Estado. A 

fonte dos problemas da Naftogaz deriva sobretudo da falta de transparência da sua 

atuação e da sua incapacidade de necessidade de reformas no setor energético na 

Ucrânia, que têm sido recorrentemente adiadas (PIRANI et al., 2014: 3-4). 

Qualquer um destes motivos depende diretamente da intervenção do governo de 

Kiev e da sua vontade de mudar o rumo dos acontecimentos. Neste domínio, a Ucrânia 

poderá contar com o auxílio da UE, uma vez que uma grande parte do gás que lhe chega 

da Rússia, tem de atravessar a Ucrânia. É pois, do interesse de Bruxelas ter um mercado 

energético transparente e eficiente na Ucrânia. Nesse sentido, sugere-se a adoção por 

Kiev da legislação comunitária referente ao setor energético. O primeiro passo nesse 
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sentido foi dado por Yulia Tymoshenko, com a assinatura, em 2009, de um acordo no 

qual a UE se comprometeria a apoiar financeiramente a modernização do sistema de 

gasodutos ucranianos, com vista à integração futura do país na Comunidade Energética 

(Energy Community) (Joint EU-Ukraine International Investment Conference on the 

Modernization of Ukraine’s Gas Transit System – Joint Declaration).  

 

 

 

 

Contudo, as reformas nunca foram postas em prática, devido ao início da 

campanha eleitoral de 2010. Depois de eleito, Yanukovich procedeu a algumas 

alterações no setor, em convergência com as normas europeias. Ao mesmo tempo, em 

2011, confirma-se a integração da Ucrânia à Comunidade Energética. Apesar disso, as 

alterações de fundo impostas pela comunidade foram sendo permanentemente adiadas e 

permanece pouco clara a direção que a Ucrânia pode tomar em relação ao seu setor 

energético. É necessário ter em conta, também, que a Rússia desempenhará sempre um 

papel importante nesta matéria, pois é do seu interesse manter uma posição que lhe 

permita o controlo da rede de gasodutos da Ucrânia, por onde circula uma parte 

considerável do gás russo exportado para a Europa. 

 

Figura 4. Rede de gasodutos que atravessam o território ucraniano 

Fonte: http://www.nogw.com/oilempires.html  

http://www.nogw.com/oilempires.html
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3.1.6. A Política Externa da Ucrânia 

 

Assim que se tornou um país independente, a Ucrânia confrontou-se com um 

dilema muito específico: a orientação preferencial da sua política externa. Como 

qualquer outro estado pós-soviético, o novo estado via-se perante duas possibilidades, 

com diferentes graus de dificuldade e, igualmente, diferentes perspetivas para o futuro. 

Assim, ou a Ucrânia cedia ao peso dos laços históricos e culturais e, sobretudo, à 

consciência da dependência (a vários níveis) do passado soviético, ou rompia com a sua 

história recente e optava por se assumir plenamente como um estado soberano, 

procurando construir uma sociedade cujos pilares assentavam na democracia e nos 

princípios liberais. Dito de outro modo, a Ucrânia podia optar por dois extremos: ou a 

Rússia ou o Ocidente, especialmente a União Europeia.  

A fusão de uma identidade nacional pouco cristalizada, a cultura política herdada 

do regime soviético, o profundo regionalismo que divide o país e a grande diversidade 

étnica e linguística da Ucrânia, fazem com que seja difícil alcançar um consenso sobre 

qual deve ser a orientação da sua política externa. Talvez por isso o traço distintivo da 

nova política externa ucraniana tenha acabado por ser o facto de o país ter escolhido não 

escolher, isto é, preferiu colocar-se nas duas esferas e jogar com os dois atores, 

caraterizando-se a sua política externa pelo multivetoralismo (GLABOV, 2011: 133). 

Como disse Volodymyr Horbulin, antigo chefe do Conselho Nacional para a Segurança 

e  efesa da Ucrânia do governo de Leonid Kuchma, a propósito de mesmo tópico, “A 

Ucrânia está destinada a perseguir uma política de balanço dentro dos campos de força 

dos interesses geopolíticos.” (KUZIO, 1999: 57). 

 

3.1.6.1. Retrospetiva Histórica 

 

Depois do desmembramento da União Soviética, a Ucrânia teve que se afirmar 

como um ator independente nas relações internacionais. Essa tarefa adivinhava-se difícil 

para um país que, até então, não tinha sequer um Ministério dos Negócios Estrangeiros 

autónomo, pois essa era uma área da responsabilidade do governo soviético. Por isso, os 

objetivos primários da Ucrânia, em relação à sua política externa não eram muitos 

ambiciosos.  
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O propósito central passava, na altura, por ver reconhecido o seu estatuto de 

estado soberano, bem como as suas fronteiras geográficas (ALEXANDROVA, 1999: 

31). Além disso, a Ucrânia procurava integrar-se na dinâmica de funcionamento do 

sistema internacional, sobretudo nas organizações internacionais. Nesse sentido, a sua 

integração na CEI surgia como um caminho possível, devido à grande semelhança entre 

os Estados pós-soviéticos. Mas a presença russa na CEI constituía um grande entrave a 

uma integração plena. Para proteger a sua soberania, a Ucrânia restringiu a sua 

participação na CEI apenas a matérias do foro económico, receando um possível desejo 

russo de transformar a organização numa nova forma de união política.   

É importante salientar que, na Ucrânia, a definição da política externa é da 

exclusiva responsabilidade do Presidente. Por isso, a análise da forma como esta 

evoluiu na Ucrânia independente tem de ser feita tendo em conta o perfil dos 

presidentes, sem esquecer os diferentes contextos em que estes assumiram o cargo. 

 A política externa ucraniana é, tal como a sua liderança política, suscetível de 

sofrer grandes flutuações, e muito permeável à falta de objetividade com que cada líder 

a apreende, adaptando-se, facilmente, aos interesses pessoais dos dirigentes políticos.  

No caso dos dois primeiros presidentes da Ucrânia independente, Kravchuk e 

Kuchma, importa referir que, sob o seu comando, a política externa do país se manteve 

inalterada, em termos de conteúdo, apesar de os dois presidentes terem diferido na 

forma como a decidiram implementar. Com Kravchuk, que era apoiado por uma fação 

de comunista e democratas nacionalistas, a Ucrânia assumiu abertamente a sua opção 

pelo Ocidente, pretendendo seguir o mesmo caminho que as três repúblicas do Báltico 

em direção à integração completa na Europa. O motivo para tal escolha era lógico. A 

Ucrânia precisava consolidar-se enquanto nação independente, distanciando-se da sua 

história recente, retratando a Rússia como o reflexo negativo, uma imagem diferente, 

distinta da dos ucranianos, e a forma mais rápida de cortar as raízes à supremacia 

soviética era direcionar-se para a Europa e para o seu modelo civilizacional. Mas, a 

representação dos russos como o outro não resultou. A sociedade ucraniana, ainda 

profundamente marcada pela presença de russos no seu seio, não se identificou com a 

separação abrupta entre ucranianos e russos. Além disso, a crescente deterioração da 

economia e do nível de vida no país afastavam cada vez mais o país dos standards 

europeus, fazendo com que os ucranianos olhassem para o objetivo da plena integração 

de um ponto de vista menos ambicioso e com menos ilusões em relação ao intervalo de 

tempo que seria necessário para que a Ucrânia se aproximasse da Europa.  
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A presidência de Kuchma não trouxe mudanças significativas na escolha europeia 

do país. Com ele, ascende ao poder uma elite política de matriz liberal e social-

democrata (KUZIO, 1999: 57) que mantinha o objetivo de regressar à Europa – onde o 

país sempre se inseriu, com exceção do período soviético – mas adotaram, contudo, um 

caminho diferente para o alcançarem. Como diz Taras Kuzio, 

“To Ukraine’s rulling elite, Russia remained Ukraine’s main threats; at the same 

time, Russia was no longer portrayed as Ukraine’s “Other”. Ukraine began to look upon 

the CIS as not only a vehicle for “civilized divorce” but to maintain economic, energy 

and cultural contacts” (Idem). 

 

A política externa de Kuchma inverteu o rumo do isolamento internacional do 

país, graças ao foco em questões tão pertinentes para o Ocidente como: 

 o desarmamento nuclear – a Ucrânia tinha, até à implosão da URSS, o 

terceiro maior arsenal nuclear do mundo
30

; 

  a reforma das estruturas económicas na Ucrânia, às quais os programas de 

reforma presidenciais de meados de 90 pretenderam dar resposta, e; 

  o restabelecimento da normalidade das relações com a Rússia.  

 

Até ao fim do seu primeiro mandato, Kuchma conseguiu, ainda, fazer com o 

Ocidente se desse conta da importância vital da Ucrânia no contexto da segurança e 

defesa da Europa, realçando a sua relevância na manutenção da estabilidade política e 

territorial da Europa, incentivando a cooperação ao nível militar com organizações 

como a União Europeia e a NATO.  

Contudo, no final dos anos 1990, instalou-se uma certa estagnação no 

desenvolvimento da política externa ucraniana. A ausência de novos passos em frente 

foi motivada, em grande parte, pelo facto de a economia continuar em declínio, não 

respondendo da melhor forma às reformas que foram sendo introduzidas. Acresce ainda 

a incerteza da UE quanto às reais possibilidades da Ucrânia vir, um dia, a fazer parte da 

união – que considerou mesmo a assinatura de um acordo de associação como 

demasiado precoce (Idem: 59). Mais ainda, a cooperação militar, de onde sobressai a 

relação da Ucrânia com a NATO, que poderia incentivar uma parceira estratégica, era 

constantemente bloqueada pela ação da Rússia, país com o qual a NATO tinha uma 

                                                           
30

 Informação disponível em: http://www.nti.org/country-profiles/ukraine/nuclear/ 

http://www.nti.org/country-profiles/ukraine/nuclear/
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relação privilegiada e que não se mostrava recetiva a ver uma antigo membro da URSS 

integrar uma organização que, no seu entender, ainda refletia influências da Guerra Fria, 

além de considerar que esta era controlada pelos Estados. Como diz Taras Kuzio, a 

propósito do objetivo da Ucrânia de regressar à Europa, ele encontra-se  

 

“clashed with two realities – the medium/long term possible realization of 

that objective and the weakness of the domestic reform process which were not 

adequately preparing Ukraine for this strategic aim. Ukraine therefore risks 

being left on the margins of both Europe and Eurasia, where declarations take 

the place of concrete actions and Ukraine becomes a de facto buffer”(Idem).  

 

A permanência de Kuchma no poder não contribuiu para mudar o momento da 

política externa do país, que acabou por se isolar ainda mais do resto da sociedade 

internacional (Cf. KUZIO, 2002). O seu segundo mandato trouxe mudanças na 

orientação da sua política externa, que agora se inclinava para o lado russo, já que, 

agora, contava com uma base de apoio político caraterizada pelo favorecimento de uma 

maior influência russa no país, levando a que o resto do mundo, principalmente o 

mundo ocidental, olhasse para o Presidente e para a sua política como merecedores de 

uma certa dose de ceticismo.  

Segundo Taras Kuzio, o crescente afastamento do Presidente e da Ucrânia 

explica-se por três motivos. Em primeiro lugar, está o escândalo que ficou conhecido 

como Kuchmagate e que veio adensar as dúvidas em relação à associação do Presidente 

a casos de corrupção, abuso de poder e repressão da liberdade de imprensa. Além disso, 

conta-se também a relutância do Presidente em comprometer-se com a investigação do 

assassinato do jornalista afeto à oposição, Georgiy Gongadze. Por último, os atentados 

de 11 de setembro de 2001, e forma como a Rússia lidou com a situação, mostrando-se 

comprometida com o combate ao terrorismo global, ao lado dos Estados Unidos, 

voltaram a colocar o seu papel na segurança e defesa mundiais na ordem do dia, 

relegando, em parte, a importância crescente que a Ucrânia tinha vindo a conquistar no 

mesmo quadro. Assim, não sendo o ocidente uma opção viável, Kuchma volta-se para 

leste, onde o esperava uma cooperação mais estreita com a CEI – algo que, até aí, 

sempre recusou – e, especialmente, com a Rússia (KUZIO, 2005: 65). A aparente 

contradição entre as palavras e as ações do Presidente no que toca à política externa 

pode, no entanto, ser associada a uma tentativa de regressar à Europa com a Rússia, pois 
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Kuchma não acreditava que uma maior aproximação à Rússia e à CEI fosse 

incompatível com o objetivo de integrar a União Europeia (Idem). A Ucrânia poderia 

mesmo funcionar, em última instância, como um mediador das relações entre a UE e a 

Rússia, entre duas visões diferentes de Europa e do Mundo que, apesar dos vários 

atritos e pontos de divergência entre eles, acabarão por chegar à conclusão que são 

complementares e interdependentes.  

À partida para as eleições presidenciais de 2004, Yanukovich perfilava-se como o 

herdeiro de Kuchma, quer no cargo, quer no rumo que daria à política externa da 

Ucrânia. O então Primeiro-Ministro deixou perceber, durante a campanha eleitoral, que 

a sua política externa estaria assente numa atitude de cautela em relação aos Estados 

Unidos e na oposição à entrada da Ucrânia na NATO – que ele próprio admitira 

ambicionar, em 2002 –, a integração da Ucrânia na Organização Mundial do Comércio 

e na União Europeia, um apoio crescente ao Espaço Económico Comum, sob alçada da 

CEI e, ainda, na aproximação da política de segurança da Ucrânia à da Rússia.  

Mas a vitória de Yushchenko na eleição de 2004 trouxe novas perspetivas para a 

política externa da Ucrânia. Ao contrário dos seus antecessores, que entendiam a 

política externa apenas como uma ferramenta subordinada aos interesses nacionais num 

determinado momento e contexto, o novo presidente arrastava consigo uma verdadeira 

ideologia política, que se repercutiria tanto ao nível doméstico, como da política 

externa. Yushchenko procurou, durante a sua presidência, conferir maior substância ao 

tão propagado objetivo de integração Euro-Atlântica da Ucrânia. Depois de eleito, 

Yushchenko tentou redirecionar a relação da Ucrânia com a União Europeia, assumindo 

que cabia à Ucrânia o papel principal no preenchimento dos requisitos para uma 

eventual adesão, quer à UE, quer à NATO, ao invés de esperar, como o seu antecessor, 

que partisse da União a responsabilidade de incentivar, de qualquer forma, a 

intensificação do processo de reformas (Idem: 67).  

Quando, em 2010, se cumpre a chegada de Yanukovich ao poder na Ucrânia, a 

estratégia do país para a política externa voltou a sofrer alterações, comprovando, mais 

uma vez, a sua enorme volatilidade, motivada, sobretudo, por uma identidade nacional 

ainda longe de estar consolidada e por uma grande diferença de objetivos entre as 

massas populares e uma elite regido pelo interesse individual. Enquanto a população 

pretendia apenas uma melhoria das suas condições de vida, as elites, encabeçadas pelos 

grandes oligarcas de ascendência russa, viam mais vantagens na manutenção da relação 

de dependência que mantinham com a Rússia. No entanto, deve ser frisado o maior 
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pragmatismo do novo presidente, em relação à política externa. Assumindo a 

presidência, Yanukovich tratou de esclarecer qual seria o seu plano para a política 

externa. A integração europeia esqueceria de vez o objetivo NATO; a principal meta 

era, sim, a adesão à União Europeia, que, contudo, não poderia ser conseguida à conta 

do sacrifício das relações do país com a Rússia. Após ser eleito, Yanukovich marcou as 

suas primeiras deslocações oficiais a Bruxelas e Moscovo. O Presidente disse, na sua 

primeira deslocação – a Bruxelas – num encontro com o presidente da Comissão 

Europeia (CE), José Manuel  urão Barroso, que a relação da Ucrânia “com a UE 

envolveria, inevitavelmente, a Rússia, e vice-versa.”
31

. Na mesma ocasião, disse ainda 

que procurava apostar num maior equilíbrio entre os dois principais vetores diretores da 

política externa ucraniana, ao contrário de Yushchenko, que claramente escolheu a 

Europa. O próprio presidente da CE parecia concordar, dizendo “As boas relações entre 

a Ucrânia e a Rússia estariam em linha com os interesses quer da Ucrânia quer da UE.”  

 

3.1.6.2. Orientação Recente da Política Externa – Pós-1991  

 

Vimos pois que, num contexto prático, a política externa da Ucrânia pós-soviética 

sempre flutuou entre dois extremos: o Ocidente e a Rússia. Esta orientação dupla deve-

se, basicamente, às limitações políticas e económicas que marcaram o início do 

processo de transição no país e que, por ainda não terem sido completamente 

ultrapassadas, vão continuar a impedir que a política externa ucraniana seja pensada a 

longo prazo, num contexto mais ideológico do que utilitarista. Esta situação manter-se-á 

até que a consolidação de uma verdadeira sociedade civil construída em torno do 

respeito pela multietnicidade da população seja capaz de indicar à classe política qual o 

caminho a seguir, fazendo da política externa um reflexo da identidade nacional.  

Num plano teórico, os pressupostos básicos que enquadram a estratégia da 

Ucrânia para a política externa são bastante percetíveis nos mais variados estratos da 

sociedade e podem ser classificados como ocidentalistas ou eslavófilos, que, por sua 

vez, podem ser definidos como pragmáticos ou românticos.  

                                                           
31

 “Yanukovich names Ukrainian foreign policy priorities”, publicado a 1 de março de 2010, editado a 5 
de março de 2010. Disponível em: http://rt.com/politics/yanukovich-eu-brussels-visit/ 
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Os ocidentalistas estão geralmente associados à direita política na Ucrânia e 

definem-se por perseguirem a integração plena do país nas estruturas europeias e 

transatlânticas. Para Taras Kuzio,  

 

“To accomplish this goal, they have to also support, to varying degrees, 

the state-nation building and political-economic reform. They perceive 

integration westwards non-threatening to Ukrainian sovereignty or its territorial 

integrity but part and parcel of Ukraine’s returning to “European civilization”. 

All Westernizers are opposed to political and military integration in the CIS or 

in Russia and look upon the Russian-Belarusian Union as a stepping stone to a 

revived USSR”(KUZIO, 1999: 72)
.
 

 

Os ocidentalistas pragmáticos incluem, geralmente democratas nacionalistas e 

intelectuais que apoiam a opção Báltica, uma rutura precipitada com o antigo bloco 

soviético; tendem a predominar na região ocidental e central do país, onde existe uma 

maior consciência nacional, e agrupam-se em torno de grupos liberais com interesses 

comerciais que admitem, contudo, a mais-valia que a CEI representa, em termos 

económicos, além de reconhecerem o importante vínculo histórico-cultural, e até 

mesmo pessoal, que une o espaço pós-soviético. Entendem ainda que a escolha europeia 

não deve pôr em perigo a relação do país com a Rússia, que consideram ser um parceiro 

estratégico. Os ocidentalistas românticos estão normalmente confinados à ideologias de 

centro-direita, igualmente predominante na zona centro-ocidental da Ucrânia, 

especialmente entre os falantes de ucraniano como língua materna. Não consideram que 

a Rússia seja parte da Europa, à qual eles pertencem, e apoiam o pedido de adesão 

imediato quer à UE quer à NATO, independentemente de o país estar ou não pronto 

para a adesão. Ao contrário dos ocidentalistas pragmáticos, os românticos não 

consideram que a Ucrânia possa funcionar como uma ponte de entendimento e incentivo 

à cooperação entre a Europa e a Rússia (Idem: 67).   

Os eslavófilos, por seu turno, derivam do pensamento político introduzido pelo 

período soviético, e estão, por isso, reduzidos à esquerda ideológica, que goza de grande 

popularidade na zona de Donetsk, baluarte do Partido Comunista no sudeste da Ucrânia 

e na península da Crimeia, onde os russos são a maioria étnica (Idem: 73).  

A falange romântica dos eslavófilos apoia “o revivalismo da antiga URSS e tende 

a ser mais hostil para com o Ocidente” e “vê a união entre a Rússia, a Bielorrússia e 
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uma CEI com uma integração mais profunda como um caminho para reavivar a URSS” 

(Idem). Os eslavófilos são críticos das instituições financeiras internacionais e da sua 

presença no país e consideram a integração nas estruturas euro-atlânticas como podendo 

prejudicar a soberania ucraniana, enquanto a integração na CEI seria capaz de a reforçar 

(Idem). Já os eslavófilos pragmáticos distinguem-se por demonstram uma menor 

hostilidade para com o Ocidente, não excluindo definitivamente uma possível adesão à 

União Europeia e nem tampouco rejeitam totalmente a assistência financeira e o 

investimento ocidental no país (Idem). Diferem dos eslavófilos românticos na medida 

em que não são apologistas da nostalgia ou revisionismo soviético. No domínio militar, 

consideram que a Ucrânia deve procurar manter-se fora quer da NATO, quer do Tratado 

de Segurança Coletiva. 

 

3.2. A Relação Ucrânia-UE  
 

3.2.1. Principais Desenvolvimentos 

 

O início da relação oficial entre a Ucrânia e a União Europeia acontece quando 

esta última reconhece a independência do país da antiga União Soviética, em dezembro 

de 1991. O período que se seguiu à independência foi, no âmbito da relação Ucrânia-

UE, palco de desenvolvimentos pouco substanciais, devido ao foco da Ucrânia na sua 

complicada situação interna, no início do processo de um processo de transição que 

pretendia, antes de mais, amenizar as dificuldades económicas que o país atravessava.  

O primeiro momento a registar acontece em 1993, quando o Parlamento ucraniano 

adota um documento intitulado Das direções-chave da Política Externa da Ucrânia, 

onde surge, pela primeira vez, a menção clara às aspirações do país em fazer parte do 

projeto de integração europeu.
32

 O documento estabelecia que  

 

“the priority of Ukrainian foreign policy is Ukrainian membership in the 

European Communities, as long as it does not harm its national interests. In 

order to maintain stable relations with the EU, Ukraine shall conclude an 

Partnership and Cooperation Agreement, the implementation of which shall 
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become the first step towards its association and, later, full membership in this 

organization.”
33

 

 

No ano seguinte, já com Kuchma na presidência do país, a Ucrânia assume a sua 

opção preferencial pela Europa, e assina, tal como tinha feito a Rússia, o APC, tendo 

sido mesmo o primeiro país do antigo bloco soviético a fazê-lo, num facto simbólico 

para o país. O APC que a Ucrânia assina é, em termos de conteúdo, um versão menos 

complexa e ambiciosa do que os Acordos Europeus, previamente firmados com alguns 

países da Europa Central e de Leste. A diferença central residia na possibilidade de 

adesão plena que estava prevista nos Acordos Europeus, e a sua assinatura fazia parte de 

um processo de pré-adesão, com todas as implicações económicas e jurídicas que o 

processo arrastava. O acordo tinha como objetivos genéricos  

 

“provide an appropriate framework for the political dialogue between the 

Parties allowing the development of close political relations, promote trade and 

investment and harmonious economic relations between the Parties and so to 

foster their sustainable development, provide a basis for mutually advantageous 

economic, social, financial, civil scientific technological and cultural 

cooperation, and to support Ukrainian efforts to consolidate its democracy and 

to develop its economy and to complete the transition into a market economy”.
34

 

 

 

O APC ucraniano consistia numa enumeração de políticas setoriais, no domínio 

comercial e económico, completamente dominadas pela UE. Como diz Michael 

Emerson, “a Ucrânia assinava então um tratado com muito pouco conhecimento, 

mesmo entre a nova elite e muito menos o público em geral, do tipo de animal que era a 

UE ou de que forma esta se estava a desenvolver e, portanto, de onde vinha o APC” 

(2007: 217). A prova da impreparação da Ucrânia para lidar com a UE veio logo depois. 

Apesar do entusiasmo inicial em relação à assinatura do APC, a Ucrânia sofreu um 

grande desapontamento com o facto de a UE ter demorado quatro anos até ratificar o 

acordo. A desilusão aumentou pelo facto de, quando o APC entrou em vigor, o país ter 
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http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/en/ukraine-eu/relations
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=217
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=217


91 
 

já decido seguir o caminho integracionista dos países da Europa Central e de Leste, com 

a aprovação de um decreto presidencial de Kuchma, que definia a integração na UE 

como um objetivo a longo-prazo para a Ucrânia, estando mesmo a sua administração a 

trabalhar na elaboração de planos de ação especificamente desenhados para 

corresponder a essa meta. A Ucrânia via-se a ficar para trás na corrida à adesão, vendo 

os países que tinham assinado os Acordos Europeus estarem já um passo à frente no 

processo, com as negociações para a adesão já a decorrer. 

Mas o país não perdeu o entusiasmo, nem mudou de objetivo. No final do ano 

seguinte, em dezembro de 1999, teria lugar o Conselho Europeu de Helsínquia, “onde 

era esperado que as ambições de uma adesão da Ucrânia fossem pelo menos 

explicitamente reconhecidas pela UE. Mas a Ucrânia teve de se contentar com as ‘boas-

vindas’ à sua escolha Europeia e com a adoção da Estratégia Comum para a Ucrânia, 

concebida para dar um novo impulso à relação” (WOLCZUC, 2003: 4). 

Apesar das consecutivas manifestações de interesse da Ucrânia em aderir à União 

Europeia, nos anos seguintes, e sobretudo, até ao fim da presidência de Kuchma, notou-

se uma grande incoerência entre a retórica oficial e a sua concretização em ações 

válidas, pois, apesar de manifestar o desejo em pertencer à UE, a Ucrânia nunca tinha 

feito qualquer esforço para se aproximar dos pré-requisitos exigidos pela UE para poder 

falar legitimamente de uma futura adesão. A ideia que fica do comportamento do país, 

ao longo de todo este processo, é a de que o desejo de fazer parte da União reside 

apenas no domínio das declarações políticas, uma vez que não têm sido tomadas 

medidas concretas que o aproximassem dos requisitos comunitários para uma possível 

adesão, tal como reconheceu recentemente Štefan Füle, comissário europeu para o 

alargamento e política da Vizinhança, num discurso dirigido ao Parlamento ucraniano
35

. 

Durante todo o processo, o país não se mostrou comprometido em aproximar-se dos 

padrões pretendidos pela UE para considerar uma possível adesão, pois o processo de 

reformas estruturais não teve nem a profundidade nem o resultado esperado, além de ser 

questionável o empenho da classe política em proceder a verdadeiras reformas. O 

processo de Europeização, isto é, a aproximação à UE e a todos os seus princípios e 

valores, como uma democracia plenamente institucionalizada, uma economia de 

mercado, um estado de bem-estar social e elevados padrões de vida foi, como diz 

Kataryna Wolczuk, um processo de “declarative Europeanization”, expressão usada 
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pela autora usa para se referir ao facto de o desejo manifestado de se aproximar da 

Europa não ter sido acompanhado por medidas política que a promovessem 

(WOLCZUK, 2003: 1).  

A Revolução Laranja e as suas consequências políticas foram, neste sentido, um 

grande ponto de viragem na relação bilateral, quer do ponto de vista da Ucrânia, quer do 

ponto de vista da UE. Por um lado, a eleição de Viktor Yushchenko para a Presidência 

da Ucrânia veio pôr fim a treze anos de impasse político no país, que pouco ou nada 

alterou as estruturas económicas e políticas, mas que, agora, começava a dar sinais de 

estar realmente comprometido em aprofundar a implementação das reformas estruturais 

que iriam permitir ao país aproximar-se dos requisitos comunitários. Antevia-se, então, 

uma atitude mais proactiva, por parte da Ucrânia, em relação àquele que era o seu 

trabalho de casa, se quisesse realmente integrar a UE. Por outro lado, a boa reputação 

de que Yushchenko gozava junto dos órgão comunitários, e um pouco por toda a 

sociedade internacional, contribuiu para que estes começassem a ver a Ucrânia e o seu 

desejo de adesão de uma forma diferente, admitindo que a adesão pudesse vir a ser 

concretizada a longo prazo e, ao mesmo tempo, motivando uma cooperação mais 

próxima e um maior envolvimento da UE nas mudanças que se seguiriam.  

O ano de 2004 presenciou, também, o alargamento oficial da UE aos Estados da 

Europa Central e de Leste. Com o alargamento, expandiram-se também as fronteiras da 

UE e a vizinhança cresceu consideravelmente. A adesão das três repúblicas bálticas, 

Estónia, Letónia e Lituânia; as antigas repúblicas soviéticas da Polónia, Hungria, 

República Checa e Eslováquia, os países periféricos Chipre e Malta; e a Eslovénia 

colocavam novos desafios perante os novos estados-membros, individualmente, e a UE, 

no seu conjunto. Tornava-se, então, necessário criar um instrumento que lhe permitisse 

lidar com as questões levantadas pela expansão, como a saturação provocada pelos 

sucessivos alargamentos na UE, os seus limites, e a questão da estabilidade política nos 

estados fronteiriços. Assim, em 2003, surge a Política Europeia de Vizinhança (PEV)
36

, 

cujo propósito era promover, junto dos estados vizinhos, as vantagens, os princípios e 

os valores da UE, sem contemplar a hipótese de adesão dos mesmos. Neste novo 

instrumento comunitário estava incluída a Ucrânia. Apesar das vantagens práticas da 

sua inclusão na PEV, e no contexto do papel que o país pode ter na relação UE-Rússia, 

leituras diferentes deste desenvolvimento podem ser feitas. Uma delas diz respeito ao 
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simbolismo da designação «vizinhança». O termo pode suscitar dúvidas em relação ao 

limite que pode estabelecer, uma vez que, por vizinho, se pode entender algo que está 

próximo, mas que não faz parte, ou não é igual – facto que pode ser difícil de entender 

para um país que vem, desde a independência, reclamando a sua pertença à família 

europeia, mais ainda quando se pode dizer que a relação entre a Ucrânia e a UE 

atravessava um período de desencanto mútuo, que podia até resultar no afastamento, 

cujo grande beneficiário seria a Rússia, que tiraria partido da maior proximidade 

cultural com a Ucrânia e da dependência criada pelo passado recente.   

Mas a verdade é que a revolução e as reformas projetadas pela administração do 

Presidente Yushchenko e da Primeira-Ministra Yulia Tymoshenko tiveram um impacto 

muito positivo junto da UE. Os primeiros frutos começaram a surgir em 2007, quando 

tiveram início as negociações bilaterais para a implementação do novo acordo entre a 

Ucrânia e a UE, uma vez que se aproximava o fim do período de vigência do APC. O 

novo acordo, inicialmente referido como New Enhanced Agreement, deveria cobrir os 

vários aspetos da relação Ucrânia-UE, e previa também um ambicioso projeto para um 

Acordo de Comércio Livre. Este foi, talvez, o primeiro desenvolvimento concreto no 

sentido de uma posterior adesão da Ucrânia à União e contou com o contributo da 

entrada da Ucrânia na Organização Mundial do Comércio (OMC), nesse mesmo ano. 

Tal como reconheceu Viktor Yushchenko, “a adesão da Ucrânia à Organização Mundial 

do Comércio é um momento verdadeiramente histórico e um marco decisivo no 

desenvolvimento da nossa economia. Estamos convencidos que os nossos esforços 

produzirão resultados e permitir-nos-ão construir laços económicos mais estreitos por 

todo o mundo.”
37

  

O Acordo de Comércio Livre consistia numa  

 

“part of the EU's wider policy of creating a stable and prosperous 

European neighbourhood through closer economic ties. (…) The ambition is for 

a deep and comprehensive FTA [Free Trade Area], going far beyond WTO 

[World Trade Organization] rules, which will not only include significant 

reductions in tariffs but also a high degree of regulatory approximation. The 

removal of non-tariff barriers through regulatory alignment, including effective 
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 Viktor Yushchenko, dirigindo-se ao Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio, 2 de maio 
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enforcement, will be the most important way in which the two markets can be 

integrated.”
38

 

 

Ficou decidido, em setembro de 2008, por manifestação expressa da vontade de 

Kiev, que o novo acordo deveria funcionar como um Acordo de Associação, cujo 

conteúdo teria, além de incentivar a cooperação no domínio comercial, a função de 

preparar o país para a adesão plena à UE, sobretudo através da convergência de 

legislação.  

Em 2009, a União Europeia lança um novo projeto para incentivar a cooperação 

com um conjunto de seis estados da Europa de Leste e da região do Cáucaso, entre os 

quais se contava a Ucrânia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focada no incremento das relações bilaterais de cada estado com a UE através da 

cooperação política e integração económica, a Parceria Oriental (PO) não pretendia, 

contudo, indiciar que os acordos firmados pudessem ser vistos como uma promessa de 

futura adesão, ao mesmo tempo em que também não colocava essa hipótese totalmente 

de parte. A Parceria Oriental, no contexto dos acordos celebrados entre a UE e os seus 

parceiros na região, não vem introduzir grandes alterações. Além de incidir sobre as 

tradicionais áreas do diálogo político e política externa e de defesa; Justiça, liberdade e 

segurança; e cooperação económica e setorial, a PO inclui uma mudança substancial, ao 
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 Informação disponível em: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-
trade/free-trade/ 

Figura 5. Países abrangidos pela parceria oriental 

 Fonte: http://www.easternpartnership.org  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/facilitating-trade/free-trade/
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criar os Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTA), acordos 

negociados individualmente com cada estado e separados do restante acordo de 

associação com a UE. Os DCFTA são uma versão atualizada – e mais evoluída – dos 

típicos acordos comerciais que a UE desenvolveu e implementou até agora, junto dos 

seus parceiros estratégicos, um pouco por todo o mundo. Os acordos incidem não 

apenas sobre “a liberalização de todas as áreas do Mercado, através do levantamento de 

barreiras alfandegárias e quotas comerciais, mas também sobre a harmonização da 

legislação comercial dos países parceiros de acordo com os parâmetros da UE e sobre o 

acquis communautaire.”
39

  

No caso da Ucrânia, a PO trouxe para a mesa de negociações um tema que há 

muito vinha sendo referido como um dos objetivos de Kiev: o diálogo em torno da 

questão dos vistos, que iriam facilitar a mobilidade de cidadãos ucranianos para o 

mercado comunitário. O país beneficiou ainda da criação de um fundo comunitário 

global de cerca €600m, com uma parte disponibilizada propositadamente para a PO e 

outra conseguida graças ao desvio de uma parte dos fundos existentes no quadro da 

Política Europeia de Vizinhança, para o uso específico no auxílio ao processo de (re) 

construção institucional, que a Ucrânia não tinha ainda consolidado. Kiev viu ainda, 

graças à Parceria Oriental, ser desenvolvida uma agenda para a associação que, além da 

atenção dada ao fator económico, centrava a sua atenção no domínio do diálogo 

político, realçando a extrema necessidade do país atuar em favor da garantia de 

estabilidade, independência e funcionamento efetivo das várias instituições 

democráticas; a prioridade de reformar o sistema judicial e assegurar o funcionamento 

dos tribunais; a implementação das medidas necessárias para a entrada em vigor no país 

do Estatuto de Roma – que cria o Tribunal Penal Internacional.
40

 

Foi neste contexto que a UE assistiu, entre agosto e Outubro de 2011, ao 

julgamento e condenação repentinos da ex-Primeira-Ministra da Ucrânia, Yulia 

Tymoshenko, líder da oposição política no país, por crimes de abuso de poder e de lesão 

do interesse nacional. O processo que deu origem à prisão da ex-Primeira-Ministra 

surgia como um sinal em sentido contrário à aproximação da Ucrânia dos valores e 

preceitos comunitários. 
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No ano anterior, a eleição de Viktor Yanukovich, o candidato politicamente mais 

próximo da Rússia e da sua influência, tinha deixado no ar a possibilidade de uma 

mudança de rumo, ou pelo menos, de velocidade, no desejo expresso de adesão à União, 

apesar de este ter frisado que a integração europeia continuaria a ser o vetor diretor da 

política externa da Ucrânia. No entanto, o caso Tymoshenko e a forma como este se 

desenrolou, representou, para a Ucrânia, um passo atrás no caminho que vinha 

construindo junto da UE, no sentido de cimentar a sua credibilidade e no progresso que 

o país vinha a fazer no domínio da aproximação aos princípios e valores comuns da UE, 

nomeadamente na independência do sistema de Justiça e no respeito pelos direitos 

humanos. Por esta altura, a Ucrânia vivia um momento crucial para a concretização das 

suas ambições em se tornar um membro da UE: em outubro de 2011, a Ucrânia e a UE 

estabelecem contactos para a conclusão do DCFTA, e, em dezembro seguinte, na 

Cimeira UE-Ucrânia, com lugar em Bruxelas, estava prevista a assinatura do Acordo de 

Associação.  

Entretanto, realizaram-se, na Ucrânia, as eleições Parlamentares, em 2012. Desta 

eleição resultou uma vitória expressiva do Partido das Regiões, o do Presidente 

Yanukovich, cuja orientação é pró-russa, condição que poderá vir a revelar-se 

importante na concretização da assinatura do AA.  

Até à data, o Acordo de Associação permanece por assinar, numa situação que 

pode ser explicada de várias formas. A orientação da classe política que se encontra no 

poder, neste momento, na Ucrânia, é, com certeza uma delas. No entanto, reduzir o 

problema a uma mera questão de orientação política incorre no risco de ser demasiado 

simplista. Mais do que as divisões internas e a flutuação política da Ucrânia, o que tem 

um peso realmente importante são os fatores externos. É por este ponto de vista que 

deve ser encarada a pressão russa no sentido de demover o desejo de adesão à UE por 

parte da Ucrânia, ou, pelo menos, na tentativa de lhe oferecer uma alternativa 

igualmente viável, para responder às suas necessidades, sobretudo as económicas. Por 

outro lado, a recente crise internacional, que afetou de sobremaneira uma boa parte dos 

estados-membros da UE, pode ter tido uma influência semelhante na perspetiva 

ucraniana da UE. A Europa a duas ou mais velocidades que enfrentou a crise de forma 

individualista e que esqueceu quase totalmente o princípio da solidariedade e a união 

que sempre a caraterizaram, e graças aos quais conseguiu alcançar o nível de 

desenvolvimento que lhe é globalmente reconhecido, pode ter danificado a imagem de 

que gozava na Ucrânia. Além disso, a crise e as suas consequências serviram de alerta 
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para a classe política ucraniana, que, talvez agora, se tenha apercebido da necessidade 

urgente de enveredar por um verdadeiro processo de Europeização, antes de consumar 

uma associação definitiva com a UE, sob pena de entrar numa organização condenada a 

ser um estado periférico. 

 

3.2.2. Os motivos da Escolha Europeia 

 

Os motivos que sustentam o desejo repetidamente expresso da Ucrânia de adesão 

à UE são de várias ordens e com pesos diferentes, quer sejam vistos sob a perspetiva de 

Kiev, quer da perspetiva de Bruxelas. 

O motivo mais óbvio, e que a Ucrânia mais vezes se preocupa em destacar, é a 

localização geográfica do país. A Ucrânia, de facto, faz parte do continente europeu – 

ao contrário de outros países cuja adesão está em estudo, como a Turquia – e há mesmo 

estudos que apontam o país como o verdadeiro centro geográfico da Europa (BATT, 

2002). Ligados à questão da localização geográfica está o fator histórico-cultural. A 

Ucrânia clama que, ao longo de vários séculos, o país sempre fez questão de vincar a 

sua pertença e maior proximidade ao Velho Continente, e que, no período de domínio 

soviético, o país apenas se distanciou temporariamente. Por isso, o país faz questão de 

vincar a adesão à UE como um regresso à Europa, e não apenas uma integração 

Europeia.  

Também se contam motivações políticas entre os fatores que legitimam a ambição 

da Ucrânia em integrar a UE. Enquanto jovem Democracia, carecendo de consolidação 

de uma sociedade civil e de uma identidade nacional que se espera ver cristalizada em 

torno do modelo civilizacional europeu, a Ucrânia está consciente das vantagens que 

pode retirar da implementação do processo de Europeização, contando, para isso, com o 

auxílio – político e, acima de tudo, financeiro – da UE. Para isso, a UE necessita de 

comprovar o empenho real da Ucrânia no estabelecimento dos princípios democráticos 

básicos e no respeito pelo estado de direito.  

Contudo, são as razões de ordem económica que têm um maior peso na ligação 

mais profunda que a Ucrânia pretende ter na sua relação com a UE. O caminho para a 

estabilização democrática passa pelo desenvolvimento económico. Para que tal se 

verifique, a Ucrânia precisa de modernizar a sua economia e tentar ultrapassar o atraso 

tecnológico que motiva a fraca competitividade do país e o mau desempenho da sua 
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economia, num contexto global (WOLCZUK, 2003:5). Mais ainda, a adesão plena à UE 

significa uma enorme expansão de mercado disponível para a produção ucraniana, sem 

contar com a grande diferença no poder de compra do mercado comunitário, em 

comparação com outros destinos preferenciais dos produtos ucranianos. De referir ainda 

que a UE é o segundo maior parceiro comercial da Ucrânia, depois da Rússia/CEI.  

  A Ucrânia tem também grandes necessidades de investimento externo direto na 

sua economia. Neste sentido, o acesso aos vários fundos comunitários configuram uma 

solução privilegiada, pois, a par com a flexibilização de legislação e as inúmeras novas 

oportunidades de negócio que o país representa para o mercado europeu, abrir-se-iam as 

portas à entrada de capitais estrangeiros no país.  

Outro elemento importante a ter em conta é a dependência energética da Ucrânia 

em relação aos produtos energéticos exportados pela Rússia. Sabendo que a manutenção 

da independência é o grande objetivo da Ucrânia, e no contexto do aumento de preços 

que a Rússia vem fazendo no gás que vende à Ucrânia – e não só – o país tem todo o 

interesse em integrar a UE e fazer parte do seu mercado energético, diversificando as 

origens das suas fontes de energia e aliviando a fatura desta. Ainda que a dependência 

energética dos produtos russos seja um elemento comum às duas partes, a UE pode 

ajudar a Ucrânia a criar uma estratégia de distribuição diferente do gás, onde países que 

têm acordados preços mais baixos com a Rússia podem realizar uma ação concertada 

com vista a aumentar a importação para exportarem o excedente a países como a 

Ucrânia, a um preço mais acessível.  

Apesar de tudo, a questão que mais pesa na escolha europeia da Ucrânia é a 

geopolítica e a segurança (WOLCZUK, 2003:5). A garantia da independência e da 

soberania nacional e da integridade territorial são, desde o desmembramento da URSS, 

os elementos impulsionadores da política externa do país. Apesar do tempo que vai 

passando, continua a pairar sobre a sociedade ucraniana a sombra da dúvida russa em 

relação à independência do seu território. Neste sentido, a adesão à UE significaria a 

entrada numa organização que tem a obrigatoriedade e a disponibilidade de recursos 

necessária para defender a integridade territorial dos estados-membros, além do seu 

conceito de segurança ser bastante diferente do militarismo exacerbado que geralmente 

é associado à Rússia.  

Desde 1992 que a Ucrânia vem fazendo menção à sua localização geopolítica e ao 

fator estratégico que representa para o ocidente, em geral, e para a UE, em particular. 

De facto, a Ucrânia encontra-se na fronteira de duas entidades geopolíticas que têm nos 
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genes o caráter expansionista, apesar de motivados por razões muito distintas. Para a 

Ucrânia, a fronteira significa a necessidade de optar e, perante as hipóteses possíveis, a 

escolha recai sobre aquela que menos ameaça causará à manutenção da soberania 

nacional. A Ucrânia receia qualquer proposta de integração política com o antigo espaço 

pós-soviético, pois considera que a Rússia tenderá a assumir-se como líder do projeto – 

ao contrário da UE, onde, em teoria, todos os Estados são igualmente importantes – 

podendo reavivar a memória e o desejo de voltar a criar uma instituição semelhante à 

URSS. 

 

3.3. A Relação Ucrânia-Rússia 
 

A relação entre a Ucrânia e a Rússia, depois da independência da primeira e do 

desmantelamento da União Soviética, ficou marcada pela tensão entre as duas partes, 

pela pressão russa em vários domínios e pelo acentuar da trajetória de dependência da 

Ucrânia em relação à Rússia.  

Assim que se tornou independente, o grande objetivo da Ucrânia foi tentar fazer 

com que a sua soberania e os limites territoriais fossem reconhecidos, não só pela 

restante comunidade internacional, mas principalmente pela Rússia. Contudo, apesar do 

reconhecimento da independência ter sido alcançado quase de imediato, o mesmo não 

se pode dizer do reconhecimento das fonteiras territoriais da Ucrânia, que chegou 

apenas alguns anos mais tarde, criando tensões de parte a parte e deixando na Ucrânia o 

medo de voltar a ver o seu território subjugado aos interesses russos. Devido à 

centralidade que a questão da soberania ocupa, a Ucrânia sempre se mostrou relutante 

em aderir formalmente, como membro oficial, à CEI, receando que esta pudesse evoluir 

para mais uma forma de domínio político russo sobre o antigo espaço soviético. 

A Ucrânia que emerge, no final do século XX, revelava, previsivelmente, uma 

grande fragilidade, sobretudo ao nível institucional e identitário. Depois de vários anos 

de domínio soviético, a Ucrânia tinha de se reconstruir não só enquanto estado mas, 

sobretudo, enquanto nação. Para que isso pudesse acontecer, o país teria de fazer um 

corte drástico com o passado e tentar construir uma nova identidade em função da 

oposição ao antigo ocupante e ao que ele representara. No contexto da transição política 

e do processo de construção nacional está inserida a escolha europeia da Ucrânia e toda 

a retórica em torno do outro que era a Rússia. 
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No entanto, afigurava-se difícil, pelo menos a curto/médio prazo, para a Ucrânia 

ser bem-sucedida na construção de uma identidade nacional assente na discriminação 

negativa do legado russo, tendo em conta o facto de ser um país com uma grande 

diversidade étnica, onde os russos eram uma minoria importante e influente. Além 

disso, um dos elementos envolvidos no processo de construção nacional, a língua, teria 

de sofrer alterações profundas, pois, além de ser a língua do ocupante, o russo era a 

língua de maior expressão na Ucrânia.  

Depois de um período inicial de necessidade de afirmação individual, a Ucrânia 

procurou, durante a Presidência de Kuchma, garantir o regresso à normalidade das 

relações com a Rússia, que continuava a ser essencial para a economia ucraniana. Desde 

então, que apesar das mudanças ocorridas na presidência da Ucrânia e das mudanças em 

termos de orientação preferencial de política externa que elas implicam, o país têm-se 

mantido coerentemente em contacto com a Rússia, conscientes de que é, de facto, um 

parceiro estratégico. 

Os contactos entre a Ucrânia-Rússia, intensificaram-se no final dos anos 1990, 

quando a Ucrânia assume publicamente o seu interesse em firmar uma associação 

militar com o Ocidente, manifestando o seu desejo em aderir à NATO. Como seria de 

esperar, a relação com a Rússia ressentiu-se da aproximação militar da Ucrânia ao 

ocidente e, por pressão russa, o país acabou por deixar cair esse objetivo.  

Apesar de, pós-independência, a Ucrânia perseguir a adesão à UE, intensificando os 

seus contactos com as instituições comunitárias nesse sentido, o país não tem 

conseguido cortar as amarras da influência russa, fazendo uma opção plena e 

consciente pela Europa. A constante interferência de Moscovo, quer junto da Ucrânia – 

cuja liderança flutuante, carente de ideologia política cede facilmente à pressão russa – 

quer junto da UE, tem dificultado a aproximação à Europa. A estratégia de 

desestabilização da Rússia tem-se vindo a revelar eficaz, uma vez que a Ucrânia 

permanece incapaz de tomar uma decisão definitiva em relação à posição que a Rússia, 

naturalmente, ocupará na política e na sociedade ucraniana. Prova disso é a crise 

política que eclodiu na Ucrânia, em consequência da pressão de Moscovo para que 

Yanukovich recuasse na assinatura do Acordo de Associação entre a Ucrânia e a UE.  

Mas, espera-se que o cenário mude, tendo em conta a série de acontecimentos que 

se desenrolaram no país, tais como a queda do Presidente Yanukovich, a anexação 

contestada da Crimeia que violou o respeito pela integridade territorial e a soberania 

ucranianas, a libertação da ex-Primeira-ministra Yulia Tymoshenko, a ameaça de 
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intervenção militar russa na fronteira com a Ucrânia, o suposto apoio do Kremlin às 

facções separatistas no Leste do país e a recente eleição do Presidente Petro 

Poroshenko, tido como pró-Ocidental.  

O impacto negativo destes acontecimentos sente-se a vários níveis. 

Concretamente, com a anexação da Crimeia, Moscovo recuperou uma peça estratégica 

do seu xadrez geopolítico. Mais do que o controlo da massa territorial, a Rússia vê 

serem expandidas as suas fronteiras marítimas e ganha o acesso total a uma nova – e 

grande – reserva de combustíveis fósseis no Mar Negro, ao mesmo tempo em que retira 

à Ucrânia qualquer possibilidade de independência energética (BROAD, 2014), 

aumentando a vulnerabilidade da Ucrânia perante a Rússia, tal como diz, Carol R. 

Saivetz, uma especialista em Estudos Euroasiáticos do Programa de Estudos em 

Segurança do MIT.  

No entanto, o conflito acarreta “perdas” significativas para a Rússia. Em primeiro 

lugar, porque passou a ser olhada com desconfiança pela comunidade internacional e j á 

começou a sofrer sanções económicas que afetam profundamente a sua economia. Além 

disso, a relação com a Ucrânia sofre um maior afastamento, que, apesar de não ser 

definitivo, significa a inviabilização do projeto de Putin para a construção de uma União 

Euroasiática, que necessitava da participação vital da Ucrânia, sem a qual perdia a 

dimensão territorial e populacional que lhe permitiria consolidar-se como centro 

alternativo de poder. Neste contexto, e de acordo com Jose Ignacio Torreblanca, é a UE 

quem sai mais beneficiada. Nas suas palavras,  

 

“Russia’s problem is that it has won a game which is obsolete. In refusing to  

engage  in  a  contest  of  military  deterrence  and  spheres  of  influence,  the 

European  Union  has  understood  much  better  which  power  dynamics  are 

important in today’s world. The first two rounds of sanctions adopted by the EU 

and  the  United  States,  backed  up  by  the  threat  of  a  third  with  deeper 

implications, have been well judged. This action has sent a crucial message to 

Moscow: its geopolitical conquests will come with a prohibitive economic cost. 

In need as it is of sweeping modernization, the Russian economy cannot exist in 

isolation  from  the  European  Union,  which  is  still  the  leading  economy  in  

the world and first in commerce and investments. As we have seen so vividly in 

these past  few  years,  there  is  no  sovereignty  outside  the  financial  

markets.” (TORREBLANCA, 2014) 
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3.3.1. Fatores de Pressão na Relação Ucrânia-Rússia 

 

A influência que o Kremlin mantém sobre a Ucrânia – e que obriga a que as partes 

mantenham uma relação de proximidade – deve-se à existência de vários fatores de 

pressão que permitem – e que justificam – que Moscovo se ache no direito de intervir 

diretamente no processo de decisão política do país vizinho. Esses fatores de pressão 

russa inserem-se em três domínios muito específicos – cultural e político, económico e 

geopolítico e militar – com pesos diferenciados e impactos diferentes nos vários estratos 

da sociedade.  

Neste domínio, o impacto dos fatores de pressão russos tem maior efeito junto da 

sociedade civil, devido ao facto de estarem já enraizados na cultura ucraniana. Por essa 

razão, esses fatores de pressão estão menos expostos à intervenção do poder político – a 

fim de os contornar –, uma vez que estão já gravados no entendimento coletivo da 

sociedade ucraniana. 

O maior fator de pressão inserido neste domínio é o caso da língua russa. A 

importância, ou a influência do russo na Ucrânia, mais do que o facto de representar 

uma minoria étnica e estar relacionada com a pertença a uma tradição cultural 

específica, mede-se pela sua expressividade no quotidiano da sociedade. O russo não 

tem estatuto de língua oficial na Ucrânia e, por isso, não entra nos vários órgãos 

administrativos do Estado ucraniano. Esta situação faz com que a população não se 

consiga identificar com a nova estrutura organizativa do Estado, o que não ajuda o 

processo de consolidação institucional da Ucrânia, essencial à sobrevivência de um 

Estado soberano. Além disso, o russo continua a ser a língua materna de uma boa parte 

da população ucraniana, e, sobretudo, continua a ser a língua de expressão da elite 

política e económica da Ucrânia. Quer isto dizer que aqueles que ocupam o poder na 

Ucrânia e que instituíram o ucraniano como língua de Estado, ironicamente… falam 

russo.  

Outro dado importante, no que toca à influência da língua russa na sociedade 

ucraniana, é o facto de esta continuar a ser a língua de expressão dos media no país. Os 

meios de comunicação e de distribuição de produtos culturais na Ucrânia que, durante o 

período soviético, eram controlados pelos russos – como parte da construção e 

solidificação da identidade soviética – transitaram para o período pós-independência na 

mão dos mesmos donos. Isto significa que aquilo que é frequentemente visto como o 

quarto poder, devido à sua capacidade de formar opiniões, era controlado por uma elite 
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pertence à minoria étnica russa, que poderia, assim, continuar a desequilibrar a balança 

da influência para o lado russo.  

Esta situação deve-se ao facto de, durante o período de transição na Ucrânia, não 

ter havido lugar a nenhuma purga do antigo regime. Por isso, a Ucrânia herda do regime 

soviético uma elite transitória que, apesar de reconhecer as vantagens da independência 

para os seus próprios interesses, continuava a ser influenciada pela tradição soviética e 

pelo seu herdeiro natural, a Rússia (VELYCHENKO, 2007).  

Os fatores de pressão russa sobre a Ucrânia manifestam-se com especial 

incidência no domínio económico e são aqueles que têm um alcance mais vasto, pois 

afetam todos os quadrantes da sociedade. É neste domínio que se insere a questão 

energética e a dependência do gás russo. A Ucrânia saiu do domínio soviético numa 

situação económica extremamente débil, que se foi deteriorando com grande rapidez, 

até reentrar no trilho do crescimento. Nessa altura, mais do que nunca, a Ucrânia 

necessitou de acesso ao gás russo para alimentação do setor industrial a preços baixos, 

para se recuperar economicamente, facto que se mantém até hoje. Consciente disso está 

a Rússia, que aproveita a dependência energética – não só da Ucrânia – para usar como 

arma política e fazer prevalecer os seus interesses estratégicos. Ainda neste campo 

específico, há que salientar que a Ucrânia é um importante país de trânsito, por onde 

passam os principais gasodutos que distribuem o gás russo no Sul da Europa, o que faz 

com que na relação Ucrânia-Rússia, haja, quase sempre uma terceira parte envolvida, 

sendo necessário equilibrar os interesses de todos.  

A Ucrânia encontra-se, ainda, dependente do mercado russo, o maior comprador 

do essencial da sua produção industrial – metalurgia e maquinaria pesada – e da sua 

exploração de matérias-primas. O mercado russo reveste-se ainda de maior importância 

na medida em que, nas condições atuais, os produtos ucranianos não seriam 

competitivos, a curto-prazo, no mercado comunitário.  

Mas, tal como no caso da relação Ucrânia-UE, em que o fator geopolítico era o 

grande impulsionador da adesão da Ucrânia à União, também no balanço da sua relação 

com a Rússia se aplica o mesmo princípio. A Ucrânia representa o último reduto da era 

soviética, a última fronteira entre duas civilizações, o confronto de dois projetos de 

integração que parecem, na perspetiva de todos os intervenientes, não poder coexistir de 

forma pacífica.  
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3.4. Considerações Finais  
 

Da mesma forma que a Ucrânia é um país de trânsito, por onde passam alguns dos 

mais importantes gasodutos na Europa, pode, dizer-se, em analogia, que, no contexto da 

relação entre a União Europeia e a Rússia, a Ucrânia é um país em trânsito, sem direção 

definida, tal como até agora nos ocupamos em demonstrar.  

Fatores como a localização geográfica, a diversidade étnica, a ausência de uma 

identidade nacional unitária, a inexistência de uma elite ucraniana, o sistema político-

partidário instável, a indefinição sobre a natureza do interesse nacional, o 

desenvolvimento de uma trajetória de dependência económica encarregam-se de 

explicar o porquê do aparente desnorte daquele que é o maior país inteiramente europeu.  

A escolha que se coloca perante a Ucrânia – entre a UE e a Rússia – é vista, pelas 

três partes numa perspetiva de vantagens e desvantagens, numa análise assente no 

pragmatismo, mais caraterístico da tradição política da Rússia e da Ucrânia do que da 

UE.  

A Ucrânia, seguindo esse raciocínio pragmático, terá mais vantagens, a curto 

prazo em optar por uma aproximação mais profunda à Rússia. Isto porque, no atual 

contexto político das três partes envolvidas – a crise de identidade da UE, a orientação 

externa do presidente e do executivo na Ucrânia e o crescente autoritarismo do regime 

de Putin – é essa a opção mais razoável. A UE não está, neste momento, preparada para 

a adesão de mais um país com défice económico e democrático, como é o caso da 

Ucrânia, e os líderes dos estados membros com maior expressão política na UE não 

estão disponíveis para investir no país. Nesse sentido, a Ucrânia poderia aproveitar as 

vantagens de uma associação económica com a Rússia, e tirar partido do investimento 

que a Rússia está disposta a fazer no país, para se preparar civil, económica e 

politicamente para entrar na UE. A longo prazo, é quase impossível negar a maior 

vantagem numa associação com a UE. Mais do que investimento material, o que a UE 

tem para oferecer à Ucrânia é um modelo civilizacional e de desenvolvimento pacíficos, 

que não colocam em risco a soberania nacional do estado ucraniano, o que, no fundo, 

continua a ser o seu grande objetivo. Tudo depende, neste momento, da forma como vai 

evoluir a situação política interna na Ucrânia. Os recentes desenvolvimentos em torno 

da assinatura do Acordo de Associação com a UE e a forma como se processou a sua 

suspensão, levam a crer que, novos desenvolvimentos, no sentido da confirmação da 

assinatura do acordo, não deverão ser esperados antes de 2015, altura em a Ucrânia vai 
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novamente a votos para escolher um novo presidente, pois, enquanto o país for 

dominado pelo Partido das Regiões, muito dificilmente assinará qualquer acordo com a 

UE.  

Até lá, é expectável que a Ucrânia continue no caminho que vem seguindo até 

agora. Apesar de tudo, o multivetoralismo da sua política externa tem-lhe permitido 

manter-se nos dois tabuleiros de jogo, retirando ao máximo as vantagens que cada um 

tem para lhe oferecer. Ele reflete, no entanto, a ausência de uma ideologia que sustente 

quer a política externa quer a política doméstica do país, própria de uma democracia e 

de uma sociedade civil ainda não consolidada, e que suporta a ideia de impreparação do 

país para entrar na UE, neste momento.  

Na relação com a UE, a Ucrânia tem alguns pontos a acrescentar ao jogo. A 

instabilidade política no seu território não acrescenta nenhum dado positivo para a 

União. É importante para a UE saber que a Ucrânia, enquanto parceiro comercial, 

possui uma legislação que incentiva o investimento externo no país, que este tenha um 

mercado próspero e que a sociedade tenha um nível de vida semelhante ao existente na 

UE, de forma a incentivar ainda mais as trocas comerciais. A UE pode funcionar como 

uma âncora para o desenvolvimento económico do país, que acabaria por propiciar a 

consolidação da jovem democracia ucraniana.  

O mesmo pode ser dito a propósito da relação entre a Ucrânia e a Rússia. A 

Rússia tem muito mais a ganhar com que o desenvolvimento político e económica da 

Ucrânia se processe de forma semelhante ao da UE, ajudando-a a modernizar a sua 

economia e a aumentar a sua competitividade, que, em última instância, beneficiará o 

mercado russo, principal destino da produção industrial da Ucrânia.  

No contexto da relação UE-Rússia, a Ucrânia, mais do que um elemento 

desestabilizador, tem todas as condições para funcionar como um mediador entre os 

interesses das duas partes. O facto de a Ucrânia ser uma importante rota para o tráfego 

de gás na Europa é apenas o mais visível. As disputas sobre o preço do gás entre a 

Ucrânia e a Rússia em 2009, vieram salientar a importância de uma ação concertada ao 

nível do setor energético. A interdependência energética entre a UE e a Rússia obrigá-

los-á a adotar uma postura mais aberta e recetiva a novas propostas, em matérias como a 

diversificação de fontes de energia e a modernização dos gasodutos que atravessam o 

território ucraniano.  

Enquanto, do ponto de vista da UE, serão sempre os motivos económicos e a 

concordância com os princípios democráticos e o respeito pelas liberdades e direitos 
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humanos fundamentais a ditar a forma como se desenvolverá a relação com os seus 

parceiros estratégicos, para a Rússia, a questão reduz-se a uma questão de luta por, ou 

manutenção, do seu próprio espaço de influência. Manifesta-se aqui uma conceção 

clássica de geopolítica, com tradição na Rússia e no antigo espaço soviético, que 

relaciona a influência de um Estado com o espaço que controla.
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Conclusão  
 

Pelo peso geográfico, político, económico e cultural que têm na Europa, a forma 

como a UE e a Rússia se relacionam adquire extrema importância, já que estão em jogo 

a ordem e a estabilidade europeias. Além disso, as duas pretendem afirmar-se como 

atores globais, e demonstrar que têm capacidade para influenciar o desenvolvimento do 

sistema internacional, propondo uma alternativa à hegemonia norte-americana neste 

domínio. A liderança que pretendem assumir faz com que a cooperação entre elas se 

torne, então, forçosa, pois são muitas as responsabilidades partilhadas.  

A relação UE-Rússia sofre a influência de vários fatores, que aqui foram definidos 

como sendo de proximidade ou de afastamento; é a análise ponderada desses fatores, ou 

seja, o peso relativo de cada um deles, que vai determinar o sentido da evolução dessa 

relação. Entre os fatores de proximidade, o domínio económico parece ter mais 

condições de se sobrepor, uma vez que, numa perspetiva realista, incide fortemente nos 

interesses de cada um dos atores envolvidos. É neste domínio que se manifesta, de 

forma mais profunda, a interdependência assimétrica, caraterística mais vincada da 

relação UE-Rússia. A dependência energética comunitária em relação aos recursos 

russos – principalmente o gás natural – e a dependência russa dos rendimentos 

provenientes da exportação desses recursos para o mercado europeu põem em causa o 

desenvolvimento socioeconómico e a estabilidade interna quer da UE, quer da Rússia. 

Do lado oposto encontra-se o domínio cultural, que sustenta o desenvolvimento 

político e institucional tanto da UE como da Rússia. Aqui, as diferenças ao nível do 

sistema de valores, sobretudo em relação à democracia e ao estado de direito, têm sido 

difíceis de conciliar e têm estimulado uma desconfiança mútua em relação aos objetivos 

de cada uma. A soberania democrática, baseada na conceção realista de poder e 

satisfação dos interesses nacionais, que a Rússia tem posto em prática – e que lhe é 

intrínseca –, choca com a união e igualdade entre Estados-membros, caraterística da 

UE, e dificulta a definição de uma política externa bem informada, nos dois sentidos.  

As diferenças culturais manifestam-se ainda na forma como estas duas entidades, 

de caráter expansionista, se relacionam com a dimensão territorial. Para a UE, a 

expansão territorial é influenciada pelo processo de europeização dos países candidatos 

à adesão, isto é, da adaptação destes às normas, valores e procedimentos que sustentam 

a UE. A expansão – ou integração – comunitária é definida, primeiramente, em função 
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da afinidade cultural e proximidade do código de valores, relegando para segundo plano 

(não menos importante, é certo) a questão geográfica. A integração europeia é uma 

forma de atuação, e não um objetivo em si.  

Por sua vez, a Rússia considera a questão geográfica em função da satisfação dos 

seus interesses nacionais. A manutenção – ou expansão – da sua zona de influência é 

vista como um elemento vital para assegurar a sua segurança contra potenciais ameaças 

externas. E, na ótica russa, a UE pode ser vista como uma ameaça. Em primeiro lugar, 

porque a UE continua a tratar a questão da segurança europeia sem requisitar – ou 

consultar – a participação russa. Depois, porque a forma como se desenvolveu 

institucionalmente a UE, com uma transferência de soberania nacional para as 

instituições europeias – assim como o debate em torno do federalismo europeu –, não 

inspiram confiança num país que vê a sobrevivência como o seu interesse principal. 

Além disso, persiste, na Rússia, uma visão clássica de geopolítica, que percepciona o 

poder de forma diretamente proporcional à extensão territorial que controla. É 

importante, aqui, lembrar as palavras do Presidente russo, Vladimir Putin, que 

considerou a desintegração da URSS um dos eventos mais trágicos da História recente. 

E, apesar de ser a ex-república soviética que melhor sobreviveu à implosão da URSS, a 

Rússia viu-se, depois da queda da URSS, consideravelmente reduzida em termos 

geográficos, populacionais, económicos e inclusive militares, ao ter perdido pontos 

estratégicos como as repúblicas do Mar Báltico e a Ucrânia (ZONGYOU, 2014).    

A discussão da relação UE-Rússia passa por um elemento central – a Ucrânia –, 

uma vez que o país reúne todas as condições necessárias para ser um elemento influente 

na relação UE-Russia. O país vive, desde que se tornou independente, em 1991, num 

grande dilema, entre o peso do passado (aproximação à Rússia) e as possibilidades do 

futuro (escolha europeia). Durante o início do período de transição, com a presidência 

de Leonid Kravchuk, a Ucrânia deu sinais de desejar uma maior aproximação à UE, 

ignorando a gigante vizinha Rússia, e atuando em conformidade com a necessidade de 

consolidar a sua soberania nacional e a sua identidade coletiva em torno da identidade 

ucraniana.  

Os anos seguintes, com Kuchma no cargo de presidente, foram menos claros em 

relação à sua orientação preferencial. O Presidente Kuchma optou pelo 

multivetoralismo da política externa, tentando conciliar, dentro do possível, a opção 

assumida pela Europa com a herança soviética e os laços com a Rússia. Em comparação 

com o seu antecessor, a estratégia de Kuchma parecia mais sensata, já que respeitava a 
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multiculturalidade do país; era também mais pragmática, já que refletia a consciência da 

dependência económica e energética da Rússia. No entanto, o Presidente não conseguiu, 

tal como fizera Kravchuk, proceder à implementação das reformas necessárias para 

colocar o país na rota da UE. Também ele teve de lidar com o facto de o período de 

transição ser definido pela continuidade da antiga elite cultural e económica do país – 

que eram, maioritariamente, de nacionalidade russa –, e que, graças à sua 

representatividade no Parlamento, bloqueava a implementação das reformas, impedindo 

o país de entrar na rota da plena integração europeia.  

A Revolução Laranja, no final de 2004, colocou na presidência da Ucrânia Viktor 

Yushchenko, um político liberal, pró-ocidental e responsável por alguns dos sucessos 

económicos do passado recente do país, além de ter conseguido reconquistar alguma 

credibilidade internacional para a Ucrânia, depois dos escândalos de corrupção que 

marcaram os últimos anos de Kuchma no poder. A chegada de Yushchenko ao poder foi 

um momento marcante para o país, pois, pela primeira vez, tinha sido possível alcançar 

uma ação concertada entre os partidos da Oposição.  

No entanto, também Yushchenko acabou por ser absorvido pelas disputas internas 

pelo poder, que bloqueava a implementação de medidas reformistas ambiciosas. Assim, 

as eleições presidenciais de 2010 acabam por punir o incumprimento das promessas 

feitas em 2004 e culminam com a ascensão de Viktor Yanukovich ao poder.  

Este acaba por enveredar por um caminho de crescente centralização do poder na 

figura do presidente, com atitudes que se assemelham a demonstração de autoritarismo 

da sua parte. Yanukovich assume o poder quando a Ucrânia atravessa uma fase de grave 

crise económica. Apesar de alguns sucessos iniciais na resolução desta situação, o 

Presidente não conseguiu evitar que o país se aproximasse da falência. Para solucionar a 

crise, a Ucrânia necessitava – e necessita – de auxílio externo. No entanto, mais do que 

económico/financeiro, a Ucrânia necessita de apoio ao nível político para completar um 

processo de transição que tarda em ser concluído e que consiga implementar as 

reformas necessárias para que o país entre definitivamente na rota do desenvolvimento 

económico sustentável. Nesse sentido, a Ucrânia necessita mais do apoio que a UE lhe 

pode prestar, neste momento – o apoio político. Desta forma, o país conseguirá obter, 

sozinho, o apoio financeiro de outras entidades, como o FMI, garantido a sua 

independência política. O auxílio russo, apesar de não estar sujeito ao cumprimento de 

nenhuma condição explícita, implica uma maior aproximação ao regime de Moscovo, 
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encaminhando a Ucrânia para uma situação muito semelhante à vivida atualmente na 

Bielorrússia, enquanto mero satélite do Kremlin.  

Apesar de tudo, permanece difícil tentar perceber por que caminho enveredará a 

Ucrânia. A imprevisibilidade da definição da sua escolha provém de vários fatores. 

Além do papel desempenhado por UE e Rússia, há que ter em conta a situação interna 

do país. A divisão entre regiões pró-europeias e pró-russas e a identidade nacional não 

consolidada põem em causa a orientação externa do país, e até mesmo a sua integridade 

territorial, como já se veio a confirmar, com a secessão da Crimeia. Ademais, a 

instabilidade do sistema político e a corrupção que o trespassa dificultam qualquer 

previsão.   

Para a UE, a Ucrânia é simbolicamente importante. Depois do grande alargamento 

de 2004 e dos que se lhe seguiram, a UE passou por um fenómeno de saturação, que 

levantava dúvidas quanto à sua capacidade de integrar novos membros. Essa situação, a 

par do espoletar da crise financeira mundial, fizeram com que a UE entrasse num 

processo de reflexão interna, que é, na verdade, “uma crise de identidade da UE, e além 

disso, da identidade da Europa, e das obrigações e responsabilidades que os europeus 

têm uns para com os outros” (FUKUYAMA, 2012). Apesar do sucesso político e 

económico do projeto de integração europeia, a UE não conseguiu, ainda, construir uma 

verdadeira identidade que a sustente. A ausência de uma identidade europeia tem 

impedido a UE de desenvolver uma política externa que seja o reflexo da sua visão do 

mundo. A sua atuação a esse nível tem sido pouco eficaz e não tem possibilitado a sua 

consolidação como um protagonista global. Apesar disso, a UE continua a deter uma 

grande capacidade de atração, sobretudo em países de débeis condições 

socioeconómicas e de liderança política instável, tal como a Ucrânia, que, apesar de 

tudo, parece continuar disposta a fazer parte da UE. Neste sentido, a Ucrânia representa, 

para a UE, uma grande oportunidade para se afirmar como um jogador de plenas 

capacidades no sistema internacional. A forma como a UE vai lidar com a turbulência 

causada pelos recentes acontecimentos na Ucrânia dá-lhe a hipótese de mostrar que a 

sua política externa não vive exclusivamente da sua capacidade de negociação no 

domínio económico.  

Ao mesmo tempo, esta é a oportunidade de a UE poder mostrar que sabe falar a 

uma só voz, enviando um claro sinal de união, que coloque em causa e efetividade da 

estratégia de “dividir para reinar” que a Rússia tem utilizado e que lhe tem permitido 

conquistar uma posição superior. Mais ainda, a disponibilidade da UE de não ceder ao 
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uso da dependência dos recursos energéticos russos como arma política pode ter efeitos 

benéficos. Além de intensificar o processo de diversificação das fontes de energia 

(NOEL, 2008), que tem vindo a decorrer e que dará resposta ao objetivo de garantir a 

sua segurança energética, poderá haver implicações ao nível da abertura, flexibilização 

e liberalização do mercado energético russo – que a UE vem, desde há muito 

reclamando. Apesar da dependência energética, a UE ainda é o maior destino das 

exportações russas de gás natural e petróleo, e a redução dessas exportações terá 

grandes consequências para o modelo económico que sustenta a economia russa. 

A Rússia, por seu turno, encara a Ucrânia como uma extensão quer do seu 

território, quer da sua identidade. Neste aspeto, a Ucrânia é uma peça verdadeiramente 

fundamental. A Rússia tem procurado, com a liderança de Putin, reconstruir e cimentar 

a sua identidade em torno do Eurasianismo. Ora, assim sendo, a Rússia precisa da 

Ucrânia (do seu território) para lhe conferir o direito – confirmado pela Geografia – de 

se autodenominar por potência euroasiática. Existe ainda a questão geopolítica e a 

perceção clássica que a Rússia tem dos seus postulados. Para ela, o poder é diretamente 

proporcional à extensão de território controlado. 

A segurança desempenha, igualmente, um papel importante. Uma parte 

importante da Marinha Russa encontra-se estacionada, na península da Crimeia, no mar 

Negro, último acesso marítimo russo ao Sul da Europa. A aproximação da Ucrânia à UE 

– na totalidade do seu território – significa uma perda importante para a Rússia no 

domínio militar. Além disso, a possibilidade da adesão da Ucrânia à UE pode significar 

o reavivar de desejos antigos do país em fazer parte da NATO, que, da parte da Rússia, 

seria visto como uma janela para uma maior proximidade da ameaça norte-americana do 

seu território. 

 A Ucrânia tem também uma palavra a dizer na estratégia económica traçada pela 

Rússia, pois a grande maioria da exportação de gás para a UE é feita através dos 

gasodutos que atravessam o território ucraniano e criar alternativas implica que sejam 

feitos investimentos avultados. Além disso, a aproximação da Ucrânia à UE levará, com 

certeza a uma maior abertura do mercado energético no país, facto que, a longo prazo, 

reduzirá a sua dependência dos recursos russo.  

Esta dissertação tentou mostrar que, apesar do aparente conflito de interesses 

imediatos da UE e da Rússia, é possível ultrapassá-los, assim haja vontade política 

nesse sentido. Ao mesmo tempo, procurou-se demonstrar que a satisfação dos interesses 

individuais de cada um dos envolvidos sairá beneficiada se houver uma cooperação 
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plena e um verdadeiro entendimento entre a UE e a Rússia, pois o grau de 

interdependência atingido pelos dois atores tornou-se demasiado elevado para tentar 

inverter a situação. Por fim, procurou-se confirmar que, a longo prazo, todos os 

envolvidos sairão favorecidos no caso de uma maior aproximação da Ucrânia à UE, 

uma vez que todos beneficiarão da maior estabilidade política e desenvolvimento 

económico de um país que representa um mercado importante quer para a UE quer para 

a Rússia. No entanto, é importante reconhecer que essa aproximação deve ser feita sem 

prejuízo da relação Ucrânia-Rússia, levando em consideração os laços históricos, 

culturais e económicos que ligam os dois países e a importância estratégica que a 

Ucrânia tem para a Rússia.
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Anexo 1. Principais parceiros comerciais da Rússia, 2011. 

Fonte: http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/econ_stat_en.pdf 

http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/econ_stat_en.pdf
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Anexo 2. Principais parceiros comerciais da UE, 2011. 

Fonte: http://eeas.europa.eu/delegations/ru 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/ru
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Anexo 3. Comércio com a Rússia, 2003-2012. 

 Fonte: http://trade.ec.europa.eu/  

 

http://trade.ec.europa.eu/
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Anexo 4. UE - Comércio de bens com a Ucrânia, 2004-2013. 

Fonte: http://trade.ec.europa.eu/ 

http://trade.ec.europa.eu/
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Anexo 5. Estrutura das trocas comerciais UE-Rússia, 2012.  

Fonte: http://trade.ec.europa.eu/ 

 

http://trade.ec.europa.eu/
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Anexo 6. Evolução do consumo de gás natural na Europa, 1965-2007. 

Fonte: http://www.ecfr.eu/  

http://www.ecfr.eu/
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Anexo 7. Principais parceiros comerciais da Ucrânia, 2012. 

Fonte: http://trade.ec.europa.eu/ 

http://trade.ec.europa.eu/
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