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1. O Parlamento Europeu aprovou em 2016 a resolução "sobre a Comunicação 

estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra ela por 

terceiros". De acordo com a resolução, o Parlamento “lamenta que a Rússia 

utilize os contactos e as reuniões com os seus homólogos da União para fins de 

propaganda e para debilitar publicamente a posição comum da União, em vez 

de estabelecer um verdadeiro diálogo", uma declaração que salienta que existe 

uma verdadeira guerra de informação entre Bruxelas e Moscou. É verdade que 

a Rússia tem utilizado ferramentas diferentes de propaganda para contrastar a 

UE?Ou poderia ser considerado a presente resolução uma parte da  

comunicação estratégica da UE para contrastar a Federação Russa e para 

justificar as sanções e a política praticada até hoje?  

 

É lamentável que a resolução do Parlamento Europeu, aprovada em 23 de 

novembro, voluntariamente ou involuntariamente segue a lógica da guerra de 

informação agressiva-ofensiva. A guerra não só contra a Rússia, mais... contra os 

Estados-Membros da UE. Assim, a resolução ―Salienta que a estratégia de 

informação do Kremlin é complementar da sua política de reforço das relações 

bilaterais, da cooperação económica e de projetos conjuntos com Estados-

Membros da União, tendo como objetivo fragilizar a coerência da UE e pôr em 

causa as políticas europeias‖. Mas isso significa que, em termos de estreitamento 

dos mercados mundiais, reduzindo o crescimento do comércio internacional, as 

ações da Rússia e alguns estados europeus para estabelecer intercâmbio econômico 

mutuamente benéfico  facilmente recebem um rótulo da atividade rótulo que mina 

a unidade da UE. E isso não é rentável aos estados da UE que têm problemas 

econômicos graves. A queda dos preços das matérias-primas e, a uma extensão 

muito menor – sanções – levou à queda do valor dos negócios entre a UE e a 

Rússia já praticamente de quase a metade. A última estatística económica mostra 

que, chamando para um sorriso a expressão de Barack Obama, a economia russa 

―despedaçada‖, apesar das sanções, começa a crescer mais rápido (0,2% no último 

trimestre de 2016, 0,3% no primeiro trimestre de 2017). A dívida externa da Rússia 

no início de 2017 ascendeu a cerca de 40% do PIB, o que atesta também a 

estabilidade da situação económica e financeira do país. É muito melhor dos 

indicadores adequados da maioria dos países da UE (a dívida externa do Reino 

Unido - 314%, Países Baixos - 525%, Irlanda - 725%, França - 210%, etc.), No 

entanto, problemas graves na economia russa permanecem. Há uma reorientação 

óbvia da da Rússia para outros mercados, as relações muito dinâmicas estão 

desenvolvendo com a China. No primeiro trimestre de 2017 foi marcado um 

crescimento rápido do comércio entre os nossos países que tenha excedido 37%. 

Os governos da Rússia e da China pretendem retirar o volume de comércio 

bilateral ao nível de 200 bilhões de dólares até o ano 2020. 

Entretanto, o crescente peso da dívida dos países da UE em baixo ou zero 

crescimento econômico (e é exatamente isso na UE desde a crise econômica de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//PT
http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-05/vneshnyaya-torgovlya-rossii-s-kitaem-v-1-kv-2017-g/
https://russian.rt.com/russia/article/371683-le-pen-rossiya-ukraina-gosduma


2 
 

2008) cedo ou tarde, corre o risco de um colapso da economia e uma explosão 

sócio-política e/ou uma guerra. O colapso da redução do comércio com um 

parceiro importante, enquanto assumindo a carga sensível de apoiar a oligarquia, 

além de um regime de origem muito duvidosa na Ucrânia, não são susceptível de 

beneficiar da UE neste período difícil da sua existência. As sanções e sua cobertura 

informativa batem não tanto a Rússia, mas as pessoas e as empresas da UE. O 

sentimento crescente na UE para normalizar as relações com a Rússia vem, por 

isso, na minha opinião, das aspirações nacionais desses países e não são umas 

―intrigas do Kremlin‖ para dividir a unidade da UE. Mas em cujo favor os 

adversários tentam destruir essas relações, é conveniente procurar uma resposta 

exata.  

 

É uma pena mas o documento parece afetar muito menos a relação com a 

Rússia mas ponha as próprias políticas da UE e a credibilidade dela em causa. E 

esta é a posição de muitos organizações influentes na área de comunicação. Por 

exemplo a IFJ (A Federação Internacional de Jornalistas representa mais de 

600.000 jornalistas em 140 países) e IFJ não estão convencida por esta resolução 

controversa que parece promover a censura, como o presidente do IFJ, Philippe 

Leruth explicou na sua carta enviada às agências de notícias Ria Novosti e Sputnik. 

 

A própria estrutura da resolução segue a lógica da gestão da percepção. Em 

primeiro lugar a resolução aponta para: ―Reconhecer e denunciar a guerra de 

desinformação e propaganda russa‖, e apenas na próxima seção sugere: 

―Compreender e combater a guerra de informação e os métodos de guerra, 

desinformação e radicalização do EIIL/Daexe‖. Isto significa que a Rússia é 

considerado o mais importante inimigo para ser comparado com o Daexe. De 

acordo com uma opinião minoritária oficial (apresentada pelo grupo parlamentar 

GUE/NGL) ―É irresponsável colocar um Estado como a Rússia num nível de 

ameaça igual ao do Daexe… Exigimos que a Rússia seja reconhecida pelo que é: 

um parceiro fundamental da União e um interveniente à escala mundial, tanto em 

matéria de segurança externa, como na luta contra o Daexe‖. 

 

Apesar do apoio esmagador da resolução das elites poderosas e os principais 

meios de comunicação apenas 304 deputados do Parlamento Europeu (MEPs) 

apoiaram a resolução com base no relatório ―Comunicação estratégica da UE para 

enfrentar a propaganda dirigida contra ela por terceiros‖, com 179 votando contra o 

relatório e 208 deputados abstendo-se. Alguns deputados chamaram isso de 

―louco‖ e ―ridículo‖. A UE ―precisa desesperadamente de um inimigo, a Rússia ou 

qualquer outro‖, que a UE pode culpar para qualquer uma de suas próprias falhas, 

o eurodeputado francês Jean-Luc Schaffhaueser disse a RT,  por exemplo. 

Sim, é dificil aceitar e reconciliar-se com aqueles que estão tentando distrair-

se da sua responsabilidade para o desenvolvimento da crise, promovendo a 

imagem do inimigo externo fictício e ainda mais com aqueles que procuram ganhar 

um bom dinheiro em uma nova corrida armamentista, imprudentemente 

esquecendo as lições do passado. Os problemas graves na UE, isso é claro, têm um 

http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/journalists-unions-warn-about-confusing-eu-parliament-resolution-tackling-anti-eu-propagand/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0290+0+DOC+XML+V0//PT
https://www.rt.com/news/367922-eu-resolution-russian-media/
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impacto negativo na Rússia. Por sua vez, o ―Pôr do Sol da Europa‖ é repleto da 

crise global e da ameaça de uma grande guerra, que pode ser parada somente 

através o revival das nações europeias numa base democrática progressiva e com a 

formação de sua aliança amigável. 

 

2. Leendo vários jornais europeus e coleccionando informações publicadas por 

agências de comunicação parece que a UE e a Rússia não podem ser “amigos” 

mais pois dos seus interesses geopolíticos e económicos. Poderiam a Europa e 

a Rússia sobreviver separados durante este tempo duro caracterizado pela 

recessão económica, ameaças de terrorismo e problemas sócio-culturais como 

a imigração? Quem pode beneficiar da sua separação? 

 

Vou dizer claramente - separadamente resolver problemas complicados do 

nosso tempo será mais difícil. É imposível resolver problemas da segurança, 

problemas ambientais e alguns outros 'por si mesmo'. As dimensões modestas do 

mundo exigem cada vez mais a ter em conta os interesses do outro não só em 

palavras mas também em ações. Para aqueles questionando a perspectiva 

estratégica das relações entre a Rússia e a UE, aconselho a olhar para o mapa - elas 

são vizinhas e isso não pode ser alterado. Em termos de conhecimento básico sobre 

a economia, é bem claro que A troca de bens entre países vizinhos com a mesma 

igualdade de condições é vantajosa do que o intercâmbio de mercadorias 

idênticas com os países do outro lado do mundo. Ninguém cancelou os custos de 

transporte. É vantajoso, se não houver factores politicos como efeitos secundários. 

Mas eles podem ser criados. Ja estão estabelecidos. A crise na Ucrânia. Quem 

precisa disso? Podemos encontrar a resposta nos trabalhos de Seneca: Cui prodest 

scelus, is fecit (―Medea‖, 609-610). 

 

Os projetos de integração no maior continente da terra, onde mais de 70% da 

população mundial não podem ser bastante eficientes sem a Rússia, e ainda mais 

assim contra a Rússia, o que é compreendido, no Oriente (melhor), bem como na 

Eurásia ocidental (temporariamente pior). A Rússia deve trabalhar nessa direção 

projetando pelas ações, palavras e imagens essa nossa relevância objetiva para o 

público interno e externo. Agora eu gostaria de salientar que o mais importante, 

claro, não é o poder militar, a geografia também não será tudo, os recursos naturais 

têm a tendência perniciosa de não crescer mas encolher. Isso significa que se 

precisa de uma grande atractividade económica e social e temos que trabalhar nesta 

direção muito mais, embora uma positiva evolução com a devastação dos anos 90 é 

incontestável.  

Alguém vai continuar ativamente impedir isto, não por causa das simpatias 

ou antipatias pessoais para a Rússia, mas por causa das preocupações pragmáticas 

de perder trilhões de somas de lucros e a liderança geopolítica. Este fator objetivo a 

ser reconhecido, imaginando os aliados possíveis temporários e do longo prazo, 

aqueles que duvidam, etc. Como sabemos da história do comportamento de muitos 

invasores, forçados a recuar, eles impiedosamente expõem o fogo para deixar para 

trás o território para às forças de libertação não levaram a vantagem disso.  
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É muito simbólico que o fundador e ex-diretor da Stratfor, George 

Friedman, no auge da crise na Ucrânia argumentou que o império americano estava 

construindo um cordon sanitaire contra a Rússia e deve levar em conta a 

experiência do Império Britânico quando um europeu foi em cima do outro. Ou 

confiar na própria experiência dos Estados Unidos para apoiar o Irã e o Iraque para 

que eles lutaram uns contra os outros, mas não contra os Estados Unidos. ―Este foi 

cínico, este foi imoral, mas funcionou‖, insistiu Friedman, como um convidado do 

influente Chicago Council on Global Affairs. Seguindo essa ―lógica pragmática‖ 

deixe que a Rússia lute com a Europa, e os ganhos dos novos ―planos de Marshall‖ 

deixem ir em restaurar o bem-estar financeiro da elite americana. A Europa precisa 

disso? Será que a Rússia precisa? E não estou falando do perigo extremo de tal 

lógica na era nuclear. Marine Le Pen, durante a recente visita dela à Rússia, de 

acordo com o canal RT, observou que os Estados Unidos agiram de uma forma que 

demonstra a necessidade de Washington desencadear uma nova guerra no 

continente europeu. ―As sanções impostas na Rússia devido à situação difícil na 

Ucrânia, apenas contribuem para o futuro sombrio de toda a Europa, tanto na 

economia como nas esferas sociais e políticas. Isso foi observado na véspera da 

Primeira Guerra Mundial‖, prevê o líder do partido francês ―Frente de Esquerda‖, 

Jean-Luc Mélenchon. 

O que é necessário para o desenvolvimento sustentado das relações entre a 

UE e a Rússia? Evitar a política da ordem e impondo soluções, abandonar a 

―demonização‖ do parceiro de diálogo, precisamos de compromissos recíprocos e 

encontrar formas de conciliar interesses. A comunicação estratégica é a 

sincronização de ações, palavras e imagens na política pública sobre as questões 

mais importantes e de longo prazo. Acredito que a eficácia da comunicação 

estratégica como meio de colaboração é negligenciável em caso de interesses 

estratégicos e metas inadequações drasticamentes. Neste caso, a comunicação 

estratégica inevitavelmente se torna num instrumento da guerra de informação. 

Não deve existir ilusões acarinhados do contrário. O estabelecimento de um clima 

bom de diálogo internacional, a comunicação estratégica pode desempenhar um 

papel muito importante e positivo, mas ao mesmo tempo pode agravar a situação. 

Em certa medida, a comunicação estratégica em si é um fator significativo (e em 

parte autónomo) de convergência ou distanciamento das partes, e é essencial para 

que ela servir  para o primeiro, não para o segundo. Tal programa de otimização 

conjunta da comunicação estratégica é absolutamente impossível de implementar 

em condições do aumento das tensões nas relações entre a Rússia e a China por um 

lado e entre os Estados Unidos por um outro. Precisamos de desenvolvimentos 

sérios, realmente revolucionários, económicos, tecnológicos, sociais,  

desenvolvimentos políticos em todos os principais países, levando em conta suas 

circunstâncias nacionais, mas em geral a superar a ameaça de uma nova guerra 

mundial e um desenvolvimento decente, democrático e progressivo da 

humanidade. No entanto, não tem nada em comum com a prática de ―mudança de 

regime‖, com a participação dos serviços secretos dos Estados Unidos. Tais 

práticas foram claramente condenadas por Donald Trump logo após sua vitória nas 

eleições presidenciais. ―Gente, vamos parar de olhar para derrubar regimes e 

https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc&channel=UCJiCrXs-s-pZtjBl7T_O1pQ
https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc&channel=UCJiCrXs-s-pZtjBl7T_O1pQ
https://russian.rt.com/russia/article/371683-le-pen-rossiya-ukraina-gosduma
https://svpressa.ru/all/article/105164/
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derrubar governos‖. ("We will stop looking to topple regimes and overthrow 

governments, folks".)  

3. O que você vê na importância do aspecto de comunicação das relações 

entre a UE e a Rússia, especialmente em termos da comunicação estratégica. E 

cómo você acha, quais são os problemas da comunicação estratégica do EU com o 

lado russo.   

 

Na comunicação estratégica atrás das ações, o papel crucial é na 

transferência de mensagens relevantes para os grupos-alvo e a população inteira, 

que determinam em grande parte as actividades deles. Naturalmente, os países e 

entidades governamentais desenvolvem sua comunicação estratégica, mesmo se 

este termo não está presente nos documentos oficiais de um país. 

 

          Quais mensagens, infelizmente, a UE passa para o mundo hoje dos 

seus próprios ações. Tristemente, os sinais da desunião interna e incapacidade de 

lidar com os problemas crescentes. Palavras sobre a busca para reforçar a unidade 

europeia por parte de altos funcionários (mesmo quando atrás de uma máquina 

poderosa de propaganda) não podem para muito tempo passar o ímpeto para unir a 

UE à maioria dos europeus, se as ações e imagens da realidade objetiva falam 

sobre algo outro (desenvolvimento diferente do norte e do sul da Europa, o 

crescimento da dívida externa, o problema da migração, a estratificação crescente 

entre a população, etc.). A falta  aparente de sincronização das ações, palavras e 

imagens diz sobre a ausência prática da comunicação estratégica na UE, o inteiro 

sistema complexo está preso de instrumentos nacionais, internacionais e 

supranacionais da UE, o que é carregado com as mais graves consequências para a 

unidade dela. A falta da sincronização leva à descida das expetativas e do efeito de 

todas as iniciativas de integração porque elas deixam de ser credíveis. A atração de 

um investimento de longo prazo da região está reduzindo, a fragmentação inter-

estatal e os conflitos étnicos na sociedade é cada vez mais forte, um crescente 

sentimento de insegurança das pessoas em seu futuro está aparecendo. Tudo isso 

pode ser confirmado. Os parâmetros quantitativos são contidos em muitos 

registros, os relatórios de estatísticas internacionais e os inquéritos da população. 

 

A Rússia absolutamente não está interessada em tal situação. Mesmo se 

olhar para o assunto de uma posição puramente mercantile - qual é a razão para a 

Rússia perder os mercados sustentáveis? Mas a queda dos preços da energia, os 

crescentes problemas na UE e a política de sanções e fazem sua coisa. Enquanto a 

Rússia tem as possibilidades alternativas para o desenvolvimento das relações 

económicas, sobre o que já me referi. 

 

  4. Não podemos considerar as relações UE-Rússia como independentes, pois 

existem alguns agentes externos e um “jogador-chave”, primeiro de todos - os 

Estados Unidos, que têm um papel importante e pode influenciar o diálogo entre 

eles. Quais são os efeitos da política externa dos outros países e a comunicação 

estratégica sobre as relações entre a UE e a Rússia? 

http://www.washingtonexaminer.com/trumps-new-foreign-policy-we-will-stop-looking-to-topple-regimes/article/2608687
http://www.washingtonexaminer.com/trumps-new-foreign-policy-we-will-stop-looking-to-topple-regimes/article/2608687
http://www.washingtonexaminer.com/trumps-new-foreign-policy-we-will-stop-looking-to-topple-regimes/article/2608687


6 
 

 

Claro, as relações entre a UE e a Rússia não evoluem num vácuo, elas são 

influenciadas por muitos fatores objetivos e subjetivos. Concordo com o fato de 

que você aponta o papel importante dos Estados Unidos no desenvolvimento do 

diálogo entre a UE e a Rússia. Infelizmente, não é sempre construtivo. Como nos 

lembramos, a administração de Barack Obama acusou a Rússia do interferirimento 

nos assuntos internos da Ucrânia, embora todas as ações da Federação da Rússia é 

uma resposta muito discreta ao golpe de estado, que derrubou, não sem falhas, mas 

o Presidente constitucionalmente eleito, Victor Yanukovych. Ele foi deposto com a 

participação significada no golpe de ultra-nacionalistas e neonazistas que 

desfrutam o apoio dos Estados Unidos, como explícito tanto e implícito e o apoio 

dos vários outros países da OTAN. Por qué foram sugeridas pretextos frágeis para 

as sanções? Washington não está satisfeito com o desejo da Rússia de construir um 

mundo mais equitativo e multipolar considerando as diferenças objectivas entre os 

países. O curso da Rússia não ir contra e não ameaça os interesses nacionais dos 

Estados Unidos, mas é uma clara ameaça para as ambições imperiais dos 

elementos mais reacionárias e agressivas da elite financeira, militar e política dos 

Estados Unidos. 

A vitória nas eleições presidenciais de Donald Trump ainda mudou pouco. O 

Presidente é obrigado a agir com a ressalva dos adversários politicos dele que 

desempenham ativamente o ―Cartão Russo‖ para server os seus interesses. E em 

qualquer resultado das eleições, os Estados Unidos tem o sistema dos saldos que 

deixa o poder real para a oligarquia corporativa, apesar das graves diferenças nas 

suas fileiras nas formas e métodos de preservação e reforço das suas posições no 

mundo. Concordo com o laureado do prémio Nobel da Paz de 2007, o antigo vice- 

presidente dos Estados Unidos, que na sua pesquisa fundamental ―O Futuro‖ diz: 

―…o estado enfraquecido de tomar decisões democráticas nos EUA e o maior 

controle sobre a democracia americana pelas forças de riqueza e do poder 

corporativo, paralisaram a capacidade do país para tomar decisões racionais em 

favor de políticas que iriam solucionar esses problemas‖ (Ver mais: A.Gore. ―O 

Futuro‖. P.119 – 121). 

Muitos membros importantes da administração de Donald Trump apoiam o 

caminho mais estrito nas relações com a Rússia. É difícil esperar outra coisa, uma 

vez que toda a elite americana visa a preservação da liderança mundial e aqueles 

que podem ser questionados sobre a questão de ― profrussofobia‖ estão submetidos 

ao ostracismo (lembre-se o destino de Michael Flynn). Uma diferença significativa 

da administração anterior - que o atual proprietário da Casa Branca exige 

fortemente dos membros da aliança ocidental um crescimento das despesas 

militares: os EUA tem mais dívidas e menos lucros. Moscou, como ―o demónio do 

mal‖ é mais adequada do que o ISIS (que a resolução citada do Parlamento 

Europeu já prova), e isso significa que se pode unir os "aliados" e também obter 

disso um bom dinheiro, aproveitando as ordens militares. 

O novo Presidente dos Estados Unidos mostrou o que é exigido dos aliados. 

No 20 de maio ele completou a transação, enquanto numa visita oficial a Riade. A 

Arábia Saudita vai comprar US$ 109,7 bilhões em armas dos EUA. É o maior 

http://www.bbc.com/russian/news-39987095
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contrato tão grande da venda de armas na história dos Estados Unidos. Isto pode 

adicionar até 350 mil milhões de dólares ao longo de dez anos. 

Os novos contratos ajudarão à Arábia Saudita para manter a segurança na 

região do Golfo, mais eficazmente lutar contra a pirataria e a partir da declaração 

do Departamento de Estado, ―em face da perigosa influência iraniana e ameaças 

relacionadas com o Irã‖. E aqui está que os países da OTAN e da UE têm sido 

lentos em aumentar seus gastos militares, não vendo uma ameaça real em face da 

Rússia - numa resposta francamente irritada por parte de Washington. Trump 

insistiu em maio na Cimeira da OTAN sobre a necessidade de aumentar o gasto de 

todos os membros do bloco de 2% do PIB em defesa, o que foi anteriormente no 

ano 2014 tinha sido adotado na Cimeira da OTAN no País de Gales, no entanto, 

não foi cumprido. É pouco provável que alguma coisa vai mudar sobre esse 

assunto no próximo futuro.  

Donald Trump é bastante consistente, ele prometeu ao complex militar-

industrial um aumento significativo de gastas para a defesa durante a campanha 

eleitoral. Enquanto podemos falar sobre a instabilidade restante internacional, por 

sua vez, bem como as tensões perigosas entre os Estados Unidos e a Rússia e este, 

afecta negativamente as relações da Rússia com os países da UE. 

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, durante uma 

visita oficial a Washington em maio falou com o Presidente dos Estados Unidos, 

Donald Trump, e com o Secretário de estado, Rex Tillerson. ―Se confirmou que, 

apesar de todas as dificuldades conhecidas, os nossos países podem e devem 

trabalhar juntos para ajudar a resolver problemas-chave na agenda internacional‖ – 

assim Lavrov resumiu os resultados das duas reuniões numa conferência de 

imprensa na Embaixada russa em Washington. Ao mesmo tempo, o Presidente dos 

Estados Unidos chamou a reunião com o chefe do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros Russo como ―muito, muito boa‖, enquanto a declaração da Casa 

Branca após as negociações, marcou que Trump ―enfatizou o seu desejo de 

construir melhores relações entre os Estados Unidos e a Rússia‖. O futuro mostrará 

cómo isso pode acontecer. 

 

No que se refere o papel de outros países. Claro que isso é a Ucrânia. A 

regularização é possível com a realização completa dos acordos de Minsk. Mas o 

governo em Kiev não é em qualquer condição para ir este caminho. Os ultra-

nacionalistas e neonazistas por dentro (bem armados e representam uma força 

significativa), e as forças que continuam a colocar em causa a utilização da 

Ucrânia nos seus interesses egoístas de fora, bloqueiam o processo de paz. Kiev 

não risco de dizer abertamente ―não‖ aos acordos de Minsk. Para pôr fim à 

corrupção, à ineficácia da economia, ao crescimento da dívida externa, ao 

sofrimento da população, o governo não está em condições de fazer algo. Para 

obter a assistência da UE e de outros canais, tem que fazer compromissos. 

 

Assim, respondendo a pergunta se Bruxelas alocar dinheiro, se o projeto da 

lei não for aprovado pela Rada (o Parlamento), o Presidente da Comissão Europeu 

Jean-Claude Juncker em fevereiro de 2017 disse que entre as condições para a 

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-saudi-arabia-arms-deal-sale-arab-nato-gulf-states-a7741836.html
http://www.bbc.com/russian/news-39987095
http://www.bbc.com/russian/news-39987095
https://www.rt.com/news/387891-lavrov-tillerson-meeting-washington/
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-05-10/trump-to-meet-russian-foreign-minister-a-day-after-firing-comey
https://www.vz.ru/news/2017/2/10/857495.html
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atribuição da segunda tranche da ajuda da UE, é indicado que é o levantamento do 

embargo sobre as exportações de madeira (a lei adotada pela Rada no 9 de abril de 

2015, que para 10 anos, proibiu a exportação de madeira e madeira serrada bruta 

— ―madeira redonda‖). Apoiando tais medidas antinacionais, o Presidente 

Porochenko, isola-se ainda mais no país. Parece que no atual ambiente, Kiev 

simplesmente não pode permitir a crise interna e a normalização das relações com 

a Rússia. E sem isso, a Ucrânia, infelizmente, não é capaz de desempenhar um 

papel positivo no desenvolvimento das relações entre a UE e a Rússia, mas 

desempenha definitivamente um papel negativo.  

 

Também eu observaria o papel da China na promoção do diálogo entre a 

Rússia e a UE. O papel não é direta, mas indireta, mas não menos significativo. 

Vincular as duas maiores economias do mundo, UE e China, na terra é mais rápido 

e mais barato pode realizar através da Rússia. Os projetos na Eurásia da Rússia e 

da China sobre o desenvolvimento de corredores de transporte moderno nos 

território vastos da Eurásia significan logicamente o seu desenvolvimento a longo 

prazo na direção Europeia. Eles são extremamente rentáveis para uma real 

cooperação económica dos povos do maior continente do planeta, incluindo os 

povos da Europa (não dormem os adversários desses projetos também, portanto, 

uma das razões do suporte externo na Ucrânia, nas zonas da Síria da instabilidade e 

em conflito com a disposição da agenda global relevante). 

 

Em tais projetos num ambiente internacional saudável, eu acho que não só os 

países da Eurásia poderiam participar. Muito pode ser dito sobre as perspetivas de 

uma grande integração da Eurásia e, no projeto, a criação progressiva de um 

espaço económico comum de Xangai até Lisboa. Construir um sistema de relações 

de boa vizinhança a longo prazo, que seria o melhor catalisador para o 

desenvolvimento dinâmico e progressivo da humanidade é nos interesses 

estratégicos da Rússia, China, União Europeia e dos Estados Unidos e outras 

nações do mundo. O caminho para esse futuro será espinhoso, longo e cheio de 

perigos, no entanto as alternativas pacíficas para ele não existe. 

 

5. In 2016 Italy was one of the countries which supported NATO mission in 

Latvia set up to boost defences against a possible Russian attack. What is the 

role of NATO and the Baltic countries in the EU-Russia relations and how 

has this myth of “Russian aggression” shaped the dialogue between the 

parties? 

 

Em 2016 a Itália foi um dos países que apoiou a missão da OTAN na Letónia 

de criar e aumentar defesas contra um ataque possível da Rússia. Qual é o papel da 

OTAN e dos países bálticos nas relações entre a UE e a Rússia e cómo é que este 

mito da ―agressão russa‖ plasmou o diálogo entre as partes? 

 

Ao entrar o site criado pela iniciativa de um número de países da OTAN e 

acreditados no Centro de Comunicações Estratégicas da OTAN em Riga, 
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descobrimos um monte de documentos, visando em ―combater a agressão russa‖, 

―a propaganda russa‖. 

 

  
 

É suficiente ler a publicação de 10 de outubro de 2016 ―Atividades de 

Informação do Kremlin e do Daexe‖, todo é construído num simples ―truque‖ de 

igualando o óbvio para a maioria da gente na UE (e os russos) com  ―o mal 

absolute‖ em face do Daexe e a Rússia. Em várias vezes este documento de 30 

páginas uma dúzia de vezes (!), enfim, num contexto, examina ameaças para o 

oeste da Rússia e do Daexe: ―O Daexe bem como a Rússia compreendem…‖, ―O 

Daexe bem como Rússia reclamam…‖, ―O Daexe bem como o Kremlin 

tentam…‖, ―O Kremlin e o Daesh são capazes de acionar o Ocidente 

indiretamente…‖. 

 

Quando a publicação quase justifica-se a conclusão que a propaganda russa 

é mais perigosa, ou seja, mais perigoso ―o mal absolute‖. Se é necessário destruir o 

Daexe fisicamente (o que é feito nos campos de batalha hoje), cómo não destruir o 

mal maior… também fisicamente? Nos discursos dos políticos e nos panfletos da 

OTAN essa conclusão não tem ainda reproduzido, mas a base para propaganda 

define claramente. Só que é o caminho para a terceira guerra mundial e a morte da 

civilização humana. As repetidas declarações pelos altos funcionários da OTAN 

sobre a crescente ―ameaça‖ por parte da Rússia, a intensificação da presença da 

OTAN em países vizinhos com a Rússia e estes são, naturalmente, os países 

bálticos em primeiro lugar, não contribuem para o diálogo construtivo entre a UE e 

a Rússia. Esta situação também impede a construção de relações de boa vizinhança 

entre a Rússia por um lado, e a Letónia, a Lituânia, a Estónia, por outro. Mas eu 

acredito que o tempo coloca tudo em seu lugar e as nossas relações serão melhor.  

 

6. Um confronto informativo-psicológico tem seus níveis: tático, 

operacional e estratégico e cada um tem suas tarefas. Quais tarefas são no nível 

estratégico? 

 

http://www.stratcomcoe.org/publications
http://www.stratcomcoe.org/publications
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Você, com razão, mencionou este nível, pelo menos à luz da experiência do 

colapso da União Soviética e a crise subsequente de todas as repúblicas pós-

soviéticas. A razão disso claramente havia fatores objetivos socio-económicos e 

políticos, mas também um desejo consciente e as habilidades profissionais de 

certas forças externas para usá-los. Na esfera do confronto psicológico- 

informative se pode selecionar esquemas diferentes do impacto explícito e latente 

no pensamento e nas ações de grupos sociais individuais, da elite governante,  das 

pessoas públicas individuais; a inspiração errônea em decisões administrativas, 

provocando repressões contra a oposição e muito mais.  

 

Basicamente, agora falamos sobre o impacto a longo prazo, sistêmico em 

elementos-chave do organismo público com o objectivo de criar um ambiente de 

dominação das tendências negativas em seu desenvolvimento. Os passos políticos, 

económicos, diplomáticos contra uma nova vítima planejada da sua direta agressão 

ou uma ―mudança de regime‖ (muitas vezes todas esses coisas juntas) sempre têm 

uma sequência do alvo interno, por um lado, para reforçar a desestabilização 

interna, por outro – establecer o isolamento externo do regime indesejável. 

A sequência deve gradualmente formar uma atitude negativa da população 

de um ou outro pais para as autoridades e a condenação zangada de suas ações pela 

comunidade internacional. Porque não existe na terra nenhum governo perfeito e 

os atuais sistemas sócio-políticos estão longe de ser perfeitos em todos os ângulos, 

não é tão difícil fazer isso com o poder militar e econômico e a informação 

esmagadora. 

 

Mas a ofensiva aberta no interior do país através de seus aliados políticos, o 

fator externo intervém apenas quando ―o fruto está maduro‖, quando a 

decomposição do regime é no alto grau objetivo (corrupção, burocracia, uma 

estratificação elevada social e possessive, etc.) e o grau da insatisfação com o 

regime de grandes segmentos da população. Assim, a chamada ―revolução‖ (e de 

fato, simplesmente uma mudança de regime tendo em vista a reorientação 

geopolítica do país) é uma tentativa por uma variedade de meios, e, por último mas 

não menos importante, através de forças-tarefa que controlam a consciência e 

ações, a tecnologia de informações de um confront, exacerbar as contradições 

existentes na sociedade. Quero salientar que não se pode desfazer o direito e o 

dever do povo falar contra um regime repressivo, além disso, não se pode desfazer 

as regularidades objetivas da revolução social, mas distinguir uma revolução de 

mudança de regime sobre sua bandeira, a gente pode fazer e deve.  

 

7. Você acredita que a Rússia e a União Europeia estão prontos para 

melhorar as suas relações e a superar os problemas relacionados com a 

lealdade e a confiança ou este é apenas um desejo de uma das partes ou de 

alguns comunidades políticas, acadêmicas e económicas no interior do 

continente europeu? 
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Acho que as relações entre a UE e a Rússia devem ser vistas no contexto das 

mudanças que ocorrem no cenário europeu. E deve ser uma diferença entre as 

estruturas supranacionais da UE e os países nesta associação. Também a situação 

ambígua e instável existe em países individuais. Fortalecendo a partidos do 

euroescepticismo da orientação social vária na Alemanha, Itália, Holanda, França e 

outros países, diz que a população desses países, na maior parte, quer quebrar os 

laços económicos, políticos e culturais com os outros: eles têm uma longa, embora 

tradição controversa. Isso significa que está crescendo o descontentamento para a 

eficiência social do mecanismo de supranacional para regular relações 

internacionais na União Europeia, que ajuda mais aos interesses da elite 

burocrática transnacional da UE e uma certa parte das empresas transnacionais do 

que os interesses da maioria dos cidadãos da UE. 

 

Mesmo se nas declarações de prominentes figuras públicas da União 

Europeia cada vez mais ouvidas avaliações muito críticas da sua ação, o 

reconhecimento dos erros graves e dos problemas no processo da integração 

europeia, talvez deveriamos considerar, pelo menos, a possibilidade de tais erros 

na frente da política externa, em particular no que respeita à Rússia. 

 

E, se a pública europeia tem o direito de discordar com esses erros, como 

mostra o Brexit, o resultado das eleições em vários países europeus, pode ser, e a 

Rússia tem o direito de discordar e não aceitar o autocolante da responsabilidade 

para a crise na Ucrânia ou os encargos de interferir na eleição de um país europeu? 

E desnecessariamente levar alguém que entende a normalização das relações com a 

Rússia, não como a capitulação dela e o reconhecimento da responsabilidade por 

qualquer coisa, mas como um processo de diálogo de partes iguais, igualmente 

responsáveis pelo destino dos seus povos e da paz no mundo, os traidores aos 

interesses nacionais e ―marionetas de Moscou‖. Pelo contrário, aqueles que 

buscam escalar mais as relações entre a Rússia e a UE, estáo jogando 

perigosamente e irresponsável com o destino do mundo, comprometendo a 

existência futura mesmo das nações europeias.  

Os povos da Europa devem ter esta responsabilidade, pelo menos porque é 

na Europa que começaram duas guerras mundiais (e não foi a Rússia que começou 

alguma delas), e a humanidade não vai sobreviver a terceira guerra mundial. 

 

Se a tendência para uma renovação das elites políticas leva a democratização 

fundamental da UE ou a desintegração dela devido às diferenças intransponíveis, o 

futuro não tão distante vai mostrar e os povos da UE mesmos e sem sinais externos 

têm o direito para decidir seu destino. Somente através de processos democráticos 

progressivos na UE pode existir um desenvolvimento duradouro e estável nas 

relações com a Rússia.  

 

Indiferente se a Rússia, que acontece na UE? claro não. por razões 

econômicas, porque os países da UE juntos ainda são o maior parceiro comercial 

da Rússia.-interpenetração cultural e influência mútua de nossas culturas são 
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difíceis de ignorar. para histórico-basta dizer que as duas primeiras guerras 

mundiais começou na Europa, fascismo, tornou-se uma ameaça para o mundo 

inteiro, também nasceu totalmente crescido no coração da Europa. 

 

A Rússia é indiferente ao que acontece na UE? Evidentemente, não. Devido 

às razões económicas, uma vez que os países da UE e ainda são o maior parceiro 

comercial da Rússia. Devido às razões culturais, porque a convergência e a inter-

influência das nossas culturas são difíceis de ignorar. Devido às razões históricas, é 

suficiente recordar que as duas guerras mundiais começaram na Europa; o 

fascismo, que se tornou numa ameaça para todo o mundo, também nasceu no 

coração da Europa.  

 

 

 

O isolacionismo não é seguro para a Rússia e sem perspetivas estratégicas. 

A Rússia historicamente, economicamente, culturalmente é associada com a 

Europa, mais do com qualquer outra região do mundo. A estagnação, o 

enfraquecendo ainda mais, trará a abertura destes links e nos danos. A 

normalização das nossas relações e Rússia e, como eu ver, a UE se opõe por 

pessoas de diferente social grupos aqui precisa muita paciência e não se deve 

esperar resultados rápidos, mas trabalho para um futuro melhor de paz deve 

constantemente.  

 

A estagnação, enfraquecimento, e especialmente a ruptura desses links irá 

trazer danos também para nós. As pessoas que defendem a normalização das 

nossas relações, na Rússia e também, como o vejo, na UE, são aqueles que são de 

diferentes grupos sociais, muita paciência é necessária e não devemos aguardar um 

resultado rápido, mas trabalhar para um melhor futuro pacífico sem parar. 

 

8. O terrorismo é uma ameaça comum que afeta a União Europeia e a Rússia; 

mesmo se Bruxelas e Moscou declararam que é possível contrastar este fenómeno 

apenas pela cooperação várias vezes, os meios de comunicação europeus, 

organizações não governamentais (ONG) e grupos de reflexão criticaram a 

estratégia antiterrorista russa no Cáucaso do Norte, marcando essa estratégia 

como um crime contra a população local e a intervenção russa na Síria em apoio 

de Assad, interpretando-a como o plano do Kremlin para estabelecer a sua 

vanguarda no Médio Oriente e o desafio para os interesses europeus e americanos 

na região. Cómo podemos entender esta crítica no contexto das relações e da 

comunicação entre a União Europeia e a Rússia? 

 

Neste assunto é necessário ter em conta o seguinte fato. Os militantes do 

Daexe e as outras organizações terroristas apenas nos países da UE e a Rússia têm 

tomado nos últimos anos centenas das vidas por seus ataques e podem efetuar 

muito mais tais ataques, mas a Rússia ―agressiva‖ na Síria destruiu muitos milhares 

desses militantes que poderiam ter vindo para a Europa para continuar a construção 
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de um califado mundial. E para isso não acontecer, as tropas russas já estão dando 

as suas vidas na mesma Síria. Os representantes da coligação anti-terrorista 

liderada pelos Estados Unidos também estão dando as suas. Só se pode estabelecer 

uma cooperação eficaz na luta contra os terroristas, então as perdas já no nosso 

lado comum, seriam menos, sem dúvida. As perdas, eu constato, não ―carne de 

canhão‖, mas as pessoas. Colocando um sticker de ―ações criminosas‖ na Síria 

sobre a Rússia, no que alguns meios de comunicação conseguiram fazer, e não 

apenas os meios de comunicação, fornece um bom trunfo para os militantes de 

recrutar os mesmos jovens na Europa para ir para lutar contra os russos. Alguém é 

empurrado pelo desemprego de 50% entre os jovens, alguém busca uma aventura, 

mas nem toda a gente pensa sobre o resultado final. Mas os outros podem regressar 

à Europa e tentar provar a sua ―verdade‖, usando os métodos a quais se 

habituaram.  

 

É necessário pensar também nas seguintes circunstâncias: onde, por exemplo, 

hoje há um sistema multipartidário, representando diferentes grupos sociais, 

étnicos, religiosos no território controlado pelo governo sírio, ou nos territórios do 

Daexe? Ou talvez, na Arábia Saudita? Onde representantes de diferentes religiões 

na verdade não só sabem cómo coexistir, mas também proteger a pátria comum? 

Onde uma mulher não tem que oculatar o seu rosto com o xador, sem temer as 

acusações de violar a lei? As mulheres já estão familiarizadas e maciçamente 

trabalham na Síria em profissões diferentes: professoras, engenheiras, médicas, 

financiadoras, gestoras, deputadas do Parlamento Sírio, etc. Só na Universidade de 

Damasco estão estudando alguns milhares de estudantes do sexo feminino. Quando 

estou longe da idealização da ordem social e política contemporânea na Síria. Mas 

todo, no entanto, em comparação. E aparentemente, um deve comparar a Síria não 

para a Finlândia, por exemplo e com outros Estados árabes (Aliás, muito mais rico 

e não destruídos pelo conflito). A política de duplicidade aqui voluntária ou 

involuntariamente funciona em terroristas e seus patrocinadores. E, portanto, 

aqueles que ostentar o terror na Europa. Observe também que a política de 'não-

interferência' das potências ocidentais na guerra civil em Espanha e em seguida 

'Conspiração de Munique' pavimentou o caminho para o fascismo na Europa, e 

para parar, a União Soviética, que suportou o fardo desta luta, dando mais 20 

milhões vive. A repetição da Rússia 'erros' não é desejada. Mas tudo, porém, é 

entendido em comparação. E é evidente que não devemos comparar a Síria com a 

Finlândia, por exemplo, mas com os outros estados árabes (aliás, muito mais ricos 

e não destruídos por conflitos). A política de dois pesos e duas medidas, 

voluntariamente ou não, funciona bem para os terroristas e os seus padroeiros. E 

isso significa que funciona  também para aqueles que trazem o terror para a 

Europa. Eu constato também que a política de ―não-interferência‖ das potências 

ocidentais na Guerra Civil Espanhola e depois a ―Conspiração de Munique‖, abriu 

o caminho para o fascismo na Europa para impedir o que a URSS tomou a 

duríssimas nessa luta, dando mais de vinte milhões de vidas. A Rússia não quer a 

repetição destes ―erros‖. Devido à sua situação geográfica, a sociedade multi-

étnica e a multi-religiosa composição da população, a Rússia não pode permitir-se 
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a ―tolerância‖ com os grupos de militantes chauvinistas, não importa o aspeto 

ideológico ou religioso que eles preferem utilizar. 

 

9. Recentemente na Itália tem sido dada uma atenção especial à “fake news” 

(“notícias falsas”) e a comunicação estratégica utilizada por partidos políticos, 

movimentos sociais, a mídia e as empresas de comunicação e até mesmo alguns 

países para influenciar a opinião pública. Cómo os “fake news” afectam as 

relações entre os países e a confiança da população em direção ao mundo de 

informação? Você acredita que este tipo de desinformação pode criar um fosso 

entre os países e entre os cidadãos e os governos centrais, impossível de preencher 

novamente? Quem beneficia na verdade desta desinformação? 

 

Fakes estão em todos os lugares na mídia e desempenham um papel 

importante na construção de uma Fake Matrix onde qualquer novo fake contribue 

para o anterior e todos eles criam uma falsa realidade. Um fake morre mas novos 

estão em ascensão e a realidade social com contradições reais continuam cada vez 

a ser em vagas. Podemos ver um espectro sofisticado completo de assalto sobre o 

livre-arbítrio e mais, milhões de pessoas estão acostumadas a esta realidade falsa e 

construem produtos de contrafação por si mesmos. Por exemplo, o Facebook 

recentemente relatou que 83 milhões de perfis no Facebook são falsos. 

 

     Contrafaçcão desempenha o papel muito negativo nas relações entre os estados 

mesmo se é na área de política ou de negócios. Em outubro de 2016 as notícias 

russo RBC relataram que houve pelo menos sete empresas registadas entre 

março e julho de 2016 no Reino Unido com os nomes similares de empresas 

russas bem-conhecidas. Os nomes das empresas registadas na Grã-Bretanha foram 

Rosneft Oil Company Ltd, PJSC Tatneft Ltd, JSC Transneft Ltd, a companhia 

petrolífera russa LUKOIL Ltd, Surgutneftegas Ltd, PJSOC Bashneft Ltd, and 

Public Joint Stock Company Gazprom Neft Ltd. As empresas eram falsas e não 

tiveram qualquer ligação com as empresas russas, apesar do sistema fraudulento de 

ser registado e gerido pelas mesmas pessoas que são os principais gestores das 

empresas reais. O registração das sociedades de responsabilidade limitada com a 

carta padrão é fácil on-line em 24 horas e custa apenas £12. 

 

No início de 2017 cinco empresas russas de petróleo ganhou recursos 

processos judiciais no Reino Unido par ter seus ―doppelgangers‖ fraudulentos e 

desconexas que foram registrados no ano passado, removidos da Casa de Empresas 

do Reino Unido, de acordo com o Tribunal de Justiça. Mas se não tivesse sido 

nenhum ‗alarme relógio‘ no RBC, nenhuma reação das empresas russas, os 

principais meios de comunicação poderiam produzir apenas agora apenas a 

―verdade‖ sobre o grande escândalo ligado com as atividades das grandes empresas 

russas petrolíferas no Reino Unido. E talvez o Presidente Vladimir Putin poderia 

ser o primeiro dos ―heróis‖ de um novo escândalo de contrafacção. Isso foi uma 

história sobre contrafação que foi reveladas e produziu nenhuns grandes danos. 

Mas alguns fakes fazem a sua tarefa bem. 

https://arabiangazette.com/fake-linkedin-profiles/
http://www.rbc.ru/economics/21/10/2016/580939839a79474a17f4bccd?from=main
https://themoscowtimes.com/news/britain-liquidates-russian-energy-companies-fraudulent-clones-57516
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       Esta não é a primeira vez na memória recente que um fake ou empresas  com 

os nomes falsas fizeram a notícia. Em outubro de 2017, Scott Dworkin, um ativista 

contra o candidato presidencial Donald Trump, lançou o que ele acreditava ser a 

prova do tráfico ilícito dos laços entre Trump e a Rússia: uma lista de 249 

empresas russas com o nome ―Trump‖ presente nela. A lista mais tarde se tornou 

no primeiro item num relatório verdadeiro sobre ligações russas alegadas do Trump 

liberada pela Coligação Democrática Contra Trump, onde Dworkin serviu como 

um consultor sênior. Dezenas de artigos apareceram muito rapidamente como este  

―O inquérito apenas encontrou que Trump tem centenas de empresas na Rússia‖ 

nos sítios de apoiantes do Partido Democrático. 

 

Para muitos observadores russos, no entanto, a lista das empresas foi uma 

óbvia pista falsa, principalmente devido à Rússia laxista com a aplicação das leis 

contra ―a marca illegal‖. E em geral se a acreditar na força de magia de marcas 

falsas, a Rússia não poderia ter se preocupar com um resultado das eleições nos 

EUA: desde 1993 na Rússia 19 empresas com o nome ―Clinton‖ têm registado. 12 

empresas têm ido à falência. O OJSC ―Clinton‖ em São Petersburgo apareceu a ser 

o projecto mais bem sucedido. A empresa faz a limpeza do lixo. 

 

 
 

 

 

Eu apresentei apenas dois exemplos de ―fake news‖. No primeiro caso, as 

falsificações foram o resultado de ataques sincronizados no tempo e no espaço em 

um número de empresas russas dominantes. Isso não funcionou. São privados 

http://occupydemocrats.com/2016/10/17/investigation-just-found-trump-hundreds-businesses-russia/
http://occupydemocrats.com/2016/10/17/investigation-just-found-trump-hundreds-businesses-russia/
https://themoscowtimes.com/news/britain-liquidates-russian-energy-companies-fraudulent-clones-57516
http://tutitam.com/iz-zhizni/donald-tramp-obankrotilsya-v-rossii
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detratores de empresas reais envolvidos no aparecimento de duplicar as empresas 

que usando a consonância de nomes foram indo para infligir danos financeiros ou 

de imagem que pode ser calculado com muitos zeros? Ou (o que é perfeitamente 

possível) isso envolve certos serviços especiais? Aprendemos isso, aparentemente, 

muito mais tarde. Não se esqueça que o confronto psicológico de informação entre 

os estados tem seus níveis: tático, operacional e estratégico, cada um resolve seus 

próprios desafios. 

 

No segundo caso, o carismático bilionário Trump ao longo das décadas, com 

os seus sucessos nos negócios tem despertado o desejo de dezenas de pequenos 

empresários russos para registrar sua empresa sob o nome ―Trump‖'. Isso foi usado 

para justificar relações ilegais de Trump com a Rússia no momento crítico daa 

campanha (algumas semanas antes da votação). Donald Trump teve de apresentar 

desculpas pelas coisas que ele nunca tinha feito, e ele tem de fazer isso mesmo 

agora, durante a presidência. O seu adversário político pode ser satisfeito. Isso 

prejudica a eficácia da política externa de Donald Trump. Além disso, afecta o 

prestígio nacional do país e os seus interesses nacionais sofrem. Penso que se 

Hillary Clinton tinha ganho, ela teria de justificar a si mesma em ligações  

duvidosas com a Rússia. Mesmo em abril de 2016 John Schindler, ex-analista da 

Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), exigiu que Hillary Clinton 

contasse a história para explicar os detalhes da chefe da sua campanha sobre 

conexão com o Kremlin. Depois houve outros ataques semelhantes. A realidade 

falsa tem um efeito considerável sobre os processos políticos, as relações 

internacionais e em alguma maneira deforma-los, exacerbando os problemas 

individuais e a situação internacional em geral.  
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