A Rússia é conhecida pelos seus
campeões de xadrez e no tabuleiro da
geopolítica mundial Putin tem movido
as peças na crise ucraniana para tentar
colocar os EUA e a União Europeia em
xeque. Nas últimas semanas, por exemplo, foram assinados alguns acordos entre o Governo da Ucrânia e os separatistas pró-russos. Porém, os combates no
leste da Ucrânia voltaram a ganhar intensidade e o jogo das sanções económicas parece não ter fim à vista.
O anúncio do cessar-fogo, no dia 5 de Setembro, «serviu sobretudo para a Rússia
dividir os europeus na véspera da cimeira
da NATO, evitando qualquer convite expresso para a adesão da Ucrânia», explica
Bernardo Pires de Lima, investigador do
Instituto Português de Relações Internacionais. No que toca a futuras cedências
da parte russa, Pires de Lima defende que
«da parte de Moscovo o que interessa é
continuar a liderar o roteiro político para

Embargo de produtos
agropecuários pode custar
5,1 mil milhões de euros
e 130 mil postos de trabalho
à União Europeia
atingir os fins que deseja: condicionar permanentemente as opções da Ucrânia e
manter uma zona de atrito congelada na
sua parte oriental».
O braço-de-ferro entre a União Europeia
e EUA com a Rússia já dura há cerca de
meio ano, com ambos os lados a tentarem
fazer xeque ao oponente. Desde o dia 17 de
Março que começaram a ser aplicadas sanções contra Moscovo no seguimento da
anexação da Crimeia.
Da proibição de empréstimos bancários de longo prazo aos bancos estatais
russos, às trocas comerciais de arma-
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A guerra entre a Ucrânia e os separatistas pró-russos está a deixar muitos agricultores europeus
e americanos à beira de um ataque de nervos. Às sanções impostas pelos ‘Aliados’, que estão
a travar o crescimento da Rússia, Putin respondeu com o embargo a muitos produtos agropecuários.
Portugal não é dos países mais afectados, mas mesmo assim tem em jogo 15 milhões
de euros em vendas para o mercado russo Texto de Sara Ribeiro

RÚSSIA: As primeiras sanções foram aplicadas a 17 de Março

SOB EMBARGO DA RÚSSIA
 Carne de bovino fresca, refrigerada
ou congelada
 Carne de suíno fresca, refrigerada
ou congelada
 Carne e subprodutos alimentares de
aves domésticas
 Frescos, refrigerados ou congelados
 Carne salgada, marinada,
seca ou fumada
 Peixe e crustáceos, moluscos
e outras espécies de invertebrados
aquáticos
 Leite e produtos lácteos
 Vegetais, raízes e tubérculos
alimentares
 Fruta e nozes
 Enchidos, e produtos análogos,
de carne, subprodutos de carne
ou sangue
 Produtos à base de gorduras
de origem vegetal, inclusive
queijos e requeijões

SEM EMBARGO DA RÚSSIA
 Vinho, sumos, cervejas,
licores e refrigerantes
 Azeite e óleos vegetais
 Peixe ou marisco processado
ou enlatado (conservas)
 Fruta processada, enlatada,
geleias e compotas
 Tomate (concentrado ou enlatado)
 Ovos (incluem os de incubação)
e mel
 Café, chá, chocolate e derivados,
molhos e especiarias
 Cereais, farinhas, malte e amido
 Massas, pão e pastelaria

26/09/14 SOL

l 51

