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Conflitos do Mundo Contemporâneo - Europa  

        



Europa 

 
Crise Ucraniana - A Crise envolve disputas geopolíticas por áreas de 
influência no Leste Europeu e a questão energética envolvendo a 

produção de distribuição de gás natural na região  
 
  
 



Europa 

 
Crise Ucraniana 
• Revolução Laranja - O movimento englobou greves e manifestações, 
alimentadas pela percepção generalizada de parte significativa da 
população de que o país não mudara suas instituições após a queda da 
URSS, além de não conseguir desenvolver-se economicamente.  
• No final de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovich desistiu 
de assinar um tratado de livre-comércio com a União Europeia, preferindo 
estreitar relações comerciais com a Rússia.  
• A decisão deu origem a protestos massivos, que resultaram, em fevereiro, 
na destituição de Yanukovich, que fugiu para a Rússia. 
  
 



Europa 

 



Europa 

 
 Anexação da Criméia  
• Com a intensificação das tensões separatistas, o Parlamento russo aprovou, a 
pedido do presidente Vladimir Putin, o envio de tropas à Crimeia. A escalada 
militar fez com que diversos oficiais do exército ucraniano se juntassem ao 
governo local pró-russo. 
•Na Crimeia, de maioria russa, o parlamento local foi dominado por um 
comando pró-Rússia. No dia 4 de março, o novo governo da Crimeia anunciou 
que assumiu o controle da península, esse novo governo, considerado ilegal 
pela Ucrânia, aprovou sua adesão à Federação Russa e a realização de um 
referendo sobre o status da região no dia 16 de março.  
• Posteriormente, o Parlamento se declarou independente da Ucrânia sendo 
apoiado por russos e criticado por ucranianos.  
 



Europa 

 

 Uma das preocupações do Moscou é a expansão da antiga rival, OTAN, 
sobre áreas de tradicional influência russa  

 



Europa 

 
 Estado atual do Conflito ucraniano 
 
• A União Europeia e os EUA aprovaram  sanções diplomáticas e 
econômicas contra a Rússia. 
• Demonstrações de presença militar russa no Mar Negro com a ampliação 
iminente de sua frota na região. 
• Crescimento da tensão diplomática entre a Federação Russa e os Estados 
Unidos da América.  
 



Europa 

 
 Crise Migratória 

 
 

Foto Agencia 
AP 

Imigrantes caminham pela chamada rota dos Bálcãs   



Europa 

 
Crise Migratória  
• Mais de 65 milhões de pessoas em fuga 
Uma em cada 113 pessoas no mundo é refugiada, requerente de asilo ou 
deslocada interna, revela um estudo divulgado pela agência da ONU para 
refugiados (Acnur).  
• O número de pessoas forçadas a deixar suas casas chega a 65,3 milhões – 
equivalente à população do Reino Unido ou da França. 
• Os imigrantes são em sua maioria refugiados de Guerra no Oriente Médio 
e África. 
 



Europa 

 
Crise Migratória 
• Itália resgata milhares no Mediterrâneo 
• A Guarda Costeira italiana informou que resgatou 6,5 mil pessoas no 
Canal da Sicília, numa das maiores operações realizadas num só dia.  
• No total, foram 40 operações de resgate, com participação da Marinha e 
de embarcações de ONGs que atuam no Mediterrâneo.  
• Após o fechamento da chamada rota dos Bálcãs, a travessia voltou a ser 
um dos meios mais utilizados pelos que tentam chegar à Europa.  
 



Europa 

 

 Marinha de país membro da OTAN resgatando imigrantes no 
Mediterrâneo 


