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Uma figura recorrente no assunto da política interna da Rússia, Aleksei Navalny

voltou aos media internacionais por novos desenvolvimentos na controvérsia que

envolve o presidente Putin. Para compreender melhor este assunto, é necessário

uma exploração do sistema político russo, clarificando como Navalny, que se

posiciona como um opositor à corrupção, pode e tenta alavancar a sua posição

para causar desconforto ao partido Yedinaya Rossiya (Rússia Unida) e à sua

liderança, que actualmente detém o poder de forma incontestada, sob uma

plataforma de trazer e garantir a estabilidade no país, não obstante os focos de

protestos que por vezes surgem - a ultima iteração dos quais debruçava-se

precisamente sobre a prisão de Navalny, que lançou recentemente um polémico

documentário denegrindo o presidente russo.

Estas questões serão abordadas na presente Issue of the Month pela nossa

contribuidora Margarita Pshenichnaya, que debruçou o seu olhar atento e

pormenorizado no sentido de nos dar uma visão das dinâmicas internas da Rússia,

que é um actor incontornável nas dinâmicas internacionais e cujos fenómenos

internos reverberam não só pela sua esfera de influência, como pelos países com

os quais as suas ligações económicas, políticas, bem como as dinâmicas de poder

são difíceis de ignorar.
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Segundo a Constituição russa, o
mandato presidencial é de seis
anos, podendo estender-se a
doze (consecutivos ou não) após
reeleição. Nos últimos anos, a
Federação Russa tem sido
liderada por Vladimir Putin. No
total – e até agora –, Putin já
exerceu o cargo de presidente
durante pouco menos de
dezassete anos, com uma
interrupção entre 2008 e 2012

(em que foi primeiro ministro).
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Do ponto de vista do exterior, o regime político russo

foi considerado, por diversas fontes, “estar a caminhar

para uma ditadura”, tendo em conta a extensão do

mandato de um único candidato (Vladimir Putin) e o

consequente domínio sobre o poder pelo seu partido,

centrista e conservador, Rússia Unida. Aprofundando

um pouco até ao menos evidente, apesar da sua

considerável popularidade na Rússia, as ações de

Vladimir Putin têm vindo a ser criticadas e

caraterizadas como antidemocráticas por parte de

vários meios de comunicação – nomeadamente, no

Índice de Democracia de 2011 do The Economist, no

qual a Rússia foi referida como estando “[num] longo

processo de regressão graças à mudança de um

governo híbrido para um regime autoritário” sob Putin.

Mais recentemente, em 2021, a Human Rights Watch

também referiu uma degradação contínua dos direitos

humanos sob Putin.



Acima de tudo, estas violações de direitos humanos e de

privacidade têm vindo a intensificar-se após o

aparecimento da pandemia Covid-19, que provou ser um

pretexto para as autoridades russas implementarem

diversas novas restrições e reformas constitucionais – a 4

de julho de 2020, entrou em vigor uma nova reforma

constitucional que permite a Putin permanecer no poder até

2036. 

REGIME POLÍTICO ATUAL NA
RÚSSIA

03

Putin afirma esta reforma ter tido o apoio da maioria dos

cidadãos, mais precisamente de 77,92% dos mesmos, porém a

veracidade e a transparência deste processo eleitoral é

questionável e criticado por diversas instâncias internacionais.

Têm vindo, também, a ser implementadas leis que diminuem

significativamente a pouca voz que já restava aos ativistas que

lutam, de uma forma geral, pela democracia.

1- https://observador.pt/2020/07/03/putin-anuncia-que-

reforma-constitucional-na-russia-entra-em-vigor-no-sabado/
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É exatamente a propósito

do ativismo cívico que surge

a questão da oposição de

Vladimir Putin, que tem

estado a ser debatida a nível

não só nacional como

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal e mais ativo

opositor do presidente

russo da atualidade,

Aleksei Navalny, tem

estado no spotlight pelo

seu regresso à Rússia e

posterior condenação.
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Advogado, ativista, político e
blogger, Aleksei Navalny ficou
conhecido através do seu
combate à corrupção.
Dedica-se a expor diversas
empresas pertencentes ao
Estado pelo desvio de dinheiro
público, participando também,

ativamente, em protestos
contra fraudes nas eleições
(tanto parlamentares como
presidenciais) na Rússia.

QUEM É ALEKSEI NAVALNY?
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O seu aparecimento em contexto nacional, a um nível

mais relevante, foi em 2013, nas eleições para a

prefeitura de Moscovo, nas quais recebeu 27% dos

votos. Em 2014, foi condenado a três anos e meio de

prisão com pena suspensa por alegados crimes de

natureza económica. Mais recentemente, em agosto

de 2020, Aleksei Navalny foi vítima de envenenamento

(confirmado pelo governo alemão em setembro, após

a sua hospitalização na Alemanha). Esta tentativa de

homicídio foi publicamente abordada pela chanceler

alemã, Angela Merkel, que a considerou “chocante” e

uma tentativa evidente de silenciar Navalny.

QUEM É ALEKSEI NAVALNY?
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2- https://www.dw.com/pt-br/opositor-alexei-navalny-

surpreende-mas-perde-elei%C3%A7%C3%A3o-para-

prefeito-de-moscou/a-170753055



Aquando do seu retorno para a

Rússia, em meados de janeiro,

com a receção de milhares de

cidadãos que o aguardavam no

aeroporto, foi imediatamente

detido – pelas suas palavras, com

base em motivações políticas.

Seguiu-se a sua condenação por

alegada violação de liberdade

condicional, no dia 2 de fevereiro.

Isto motivou centenas de

protestos populares em defesa

não só de Navalny como da

democracia de todo o país. Parte

das manifestações decorreram

em frente ao tribunal no qual o

opositor de Putin foi condenado a

mais de 2 anos de prisão. Estes

protestos tiveram uma forte

resposta das autoridades, com

milhares de protestantes detidos.

QUEM É ALEKSEI NAVALNY?
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Em centros de detenção sobrelotados, números

exorbitantes de prisioneiros amontoam-se em celas

com capacidade muito inferior, segundo vídeos que

entraram em circulação através de familiares de

protestantes. 

Detidos permanecem durante

dias dentro de autocarros de

transporte, em temperaturas

negativas, a aguardar o seu

processamento para prisões ad

hoc, por vezes sem acesso a

água. Dmitri Peskov, secretário

de imprensa de Vladimir Putin,

afirmou que a situação de

sobrelotação se deve ao número

de participantes nas

demonstrações e não à ação das

autoridades.

QUEM É ALEKSEI NAVALNY?
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Já Aleksei Navalny, que de momento se

encontra preso, foi também acusado de

disseminação de informações falsas sobre

um veterano da Segunda Guerra Mundial,

que, numa conferência realizada no verão

de 2020, defendera o referendo proposto

pelo governo que acabaria em resultar

numa reforma constitucional que permite

Putin ficar no poder até 2036 – Navalny

chamara todos os indivíduos de atitude

semelhante de “traidores”. Dado isto, o

Ministério Público russo colocou uma

exigência de pagamento de uma multa de

950 mil rublos (cerca de 10600 euros).

Numa sessão em tribunal relativamente ao

incumprimento da sua pena de liberdade

condicional, no dia 20 deste mês, o político

insistiu que as acusações eram absurdas,

sendo que, ao recuperar do ataque (com que

o Kremlin recusa ter qualquer envolvimento,

direto ou indireto), foi impossibilitado de

comparecer na polícia para o cumprimento

da pena. A sua defesa foi recusada pelo juiz,

embora lhe retirasse seis semanas do tempo

que deveria permanecer preso.

QUEM É ALEKSEI NAVALNY?



Um vídeo de natureza documental publicado no YouTube

em nome do próprio Aleksei Navalny, no passado dia 19

de janeiro (pouco após a sua detenção), revela acusações

graves em relação a Putin, apresentando documentos e

provas de ligações corruptas do presidente com líderes

de empresas nacionais. Este vídeo, que tem circulado e

ganho popularidade e relevância mesmo a nível

internacional, descreve o “palácio de Putin” – uma

mansão situada no Mar Negro, de luxo considerável. A

descrição é acompanhada por vídeos filmados com um

drone, que sobrevoou a residência, numa missão secreta

para revelar o que tem vindo a ser oculto a todo o custo.

A residência em questão tem uma dimensão de quase 2

hectares e está localizada numa propriedade com cerca

de 7000 hectares.

A resposta do presidente russo a estas acusações é de

negação, afirmando a mansão não ser da sua

propriedade e não ter com ela qualquer relação, direta

ou indireta.

“PALÁCIO DE PUTIN”
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A nível exterior, a condenação do político e de milhares

de participantes dos protestos foi extremamente

criticada, tendo mesmo a União Europeia considerado

sanções relativas à atitude das autoridades com toda

e qualquer oposição ao regime, o que vem a ameaçar

cada vez mais a relação Rússia-UE. Esta tem estado

tremida e não foi, de todo, beneficiada com a expulsão

do país de três diplomatas da União Europeia durante

a visita de Josep Borrell (Alto Representante da União

para os Negócios Estrangeiros e a Política de

Segurança) à Rússia, no início do mês. A expulsão

deveu-se a alegações de participação dos diplomatas

em manifestações ilegais pro-Navalny, acusações

estas que foram veementemente negadas pela União. 

11
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Tudo isto indica a falta de vontade da Rússia para

manter diálogos construtivos com a UE, que já tinha

sido demonstrada em vários outros contextos,

nomeadamente relativamente: à Bielorrússia, à

Ucrânia, à Geórgia, à Síria e à Líbia. A resposta da

Rússia à possibilidade de imposição de sanções pela UE

foi fria: Sergei Lavrov, Ministro das Relações

Exteriores da Rússia, afirmou que o país está

preparado para quebrar laços com a União, em

consequência de sanções que possam criar riscos

para a economia russa, inclusive nas vertentes mais

sensíveis.

RELAÇÕES ATUAIS DA RÚSSIA
COM O EXTERIOR
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Em outubro do ano passado, a União Europeia já

aplicara sanções sobre seis oficiais russos e um centro

de investigação de armas químicas, acusando-os de

envolvimento direto com o envenenamento de Navalny.

Desta vez, após toda a tensão em volta das ações

visivelmente antidemocráticas do governo russo,

Borrell referiu que fará propostas concretas em

relação às próximas medidas a tomar. O Tribunal

Europeu dos Direitos Humanos apontou a necessidade

de libertação imediata do político, de forma a mitigar

as tensões entre a Rússia e a UE.

RELAÇÕES ATUAIS DA RÚSSIA
COM O EXTERIOR
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Os Estados Unidos também assumiram uma posição

definida em relação a Navalny, tendo-se o recém-

eleito presidente Joe Biden pronunciado quanto ao

assunto a 4 de fevereiro – avisou que “não hesitará”

em defender o povo e os seus interesses, tornando-se

mais efetivo ao lidar com a Rússia, sendo os EUA

parceiros de aliança de diversos Estados de

mentalidade semelhante. Pressionou à libertação

imediata de Aleksei Navalny e criticou o atentado à

liberdade de expressão que se tem verificado nos

últimos tempos em território russo, considerando-o

uma questão de elevada preocupação para toda a

comunidade internacional.

RELAÇÕES ATUAIS DA RÚSSIA
COM O EXTERIOR



Assim, com o encarceramento do crítico mais vocal e

ativo de Putin, o Kremlin tem esperança de ter

neutralizado a ameaça que este trazia –

simultaneamente, deverá esperar mais criticismo e

pressão por parte dos restantes países. O próprio

secretário de imprensa do presidente russo afirma

haver uma “insistência maníaca” nas sanções europeias

e norte-americanas que se avizinham.

RELAÇÕES ATUAIS DA RÚSSIA
COM O EXTERIOR
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