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INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Potência dominante: EUA

Potência ascendente: China

Potência perturbadora: Rússia

Potência impotente: União Europeia



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder demográfico: 

 330 milhões de habitantes (3.º país mais 

populoso do mundo)

 Crescimento anual de 0,5% - 0,6% 

 Forte imigração

 Poder militar:

 Predomínio nos próximos 20 anos

 Base industrial militar ímpar

 Superioridade a esbater-se face à China



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder económico: 

 Poderá deixar de ser a maior economia do 

mundo já em 2020!

 Perda de capacidade industrial

 Perda de competitividade comercial

 Predomínio das atividades financeiras e 

especulativas

 Estagnação ou retrocesso no padrão de vida 

da maior parte da população 

 Aprofundamento enorme das desigualdades



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder político:

 Dissensão interna mina capacidade de 

atuação externa

 Tendência isolacionista

 Recuo no multilateralismo e nas alianças

 Bipolaridade geopolítica

 Recuo na resolução de crises

 Guerras desnecessárias e/ou mal 

conduzidas

 Perda de prestígio… mas o seu “soft power” 

continua enorme



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder demográfico:

 1400 milhões de habitantes (país mais 

populoso do mundo)

 População prestes a estagnar (crescimento 

reduzido a um quinto do que era em 1990)

Poder militar: 

 Enorme crescimento qualitativo

 Rápida aproximação em relação aos EUA

 Postura agressiva no Pacífico causa tensões



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder económico:

 Avanço sem precedentes nos últimos 30 anos

 Prestes a ultrapassar os EUA como maior 

economia mundial

 Parte significativa da população ainda tem 

padrões de bem-estar baixos

 Controlo político do aparelho económico causa 

graves debilidades e oculta-as

 Enorme dependência dos mercados externos

 Matérias-primas

 Exportações



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder político:

 Domínio absoluto do Partido Comunista 

permiti-lhe traçar estratégias de longo prazo, 

mas…

 Contradições do regime podem ameaçar a sua 

sobrevivência  

 Corrupção

 Desigualdades crescentes

 Legitimidade baseada no desempenho 

económico

 “Contaminação” democrática via Hong Kong



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder político:

 Tenta obter prestígio global “normalizando” a 

sua imagem



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder demográfico: 

 146 milhões de habitantes

 População em queda desde 1991

 Poder militar:

 Desproporcional face à população e economia

 Forte setor industrial de Defesa

 Modernização limitada de forças convencionais

 Desenvolveu guerra híbrida (forte componente 

comunicacional)

 Principal esteio: arsenal nuclear



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder económico: 

 11ª economia mundial, atrás de Itália, Brasil e 

Canadá

 Excessiva dependência face ao petróleo e ao 

gás natural

 Pequena base industrial não militar



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

Poder político:

 Regime não democrático dá-lhe grande 

liberdade de ação da frente externa, mas é 

fator de instabilidade interna a longo prazo

 Usa a desinformação, a espionagem e outros 

métodos encobertos com grande eficácia

 Condiciona a vida interna de outros estados 

e impede-os de alcançar os seus objetivos

 Ganha liberdade para alcançar os seus 

próprios



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder demográfico: 

 445 milhões de habitantes

 Pequeno crescimento

 Grandes pressões migratórias

 Poder militar:

 Pequeno face à capacidade económica

 Baixa prioridade para os estados membros e 

para a UE

 Pouca capacidade de defesa autónoma

 Dependência face a EUA cada vez mais 

distantes



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder económico: 

 2.º maior PIB do mundo

 Maior bloco comercial do mundo

 Crescimento baixo

 Peso na economia mundial em queda



INTRODUÇÃO GEOPOLÍTICA

 Poder político:

 Falta de confiança nos seus valores chave

 Crescimento dos extremismos e do populismo

 Dissensões internas crescentes

 Sinais de desagregação

 Vulnerabilidade face a campanhas de 

desestabilização



A COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MUNDO



Rupert Murdoch, 

presidente Fox e News Corp. 

Ted Turner, fundador da CNN Sílvio Berlusconi, 

fundador da Mediaset



John Stankey, 

presidente e CEO da AT&T

Steve Hasker, 

CEO da Thomson Reuters

Sundai Pichar, 

CEO da Alphabet





A COMUNICAÇÃO SOCIAL NO MUNDO
AS 20 MAIORES EMPRESAS MUNDIAIS

1.º 14

2.º 3

3.º 2

4-º 1



PÁGINA PAÍS

1.º Reddit (agregador) EUA

2.º Google News (agregador) EUA

3.º CNN EUA

4.º New York Times EUA

5.º India Times Índia

6.º The Guardian Reino Unido

7.º Washington Post EUA

8.º Forbes EUA

9.º Yahoo News (agregador) EUA

10-º Times df India Índia

WEBSITES DE NOTÍCIAS MAIS 

VISITADOS

Fonte: Alexa



PORQUÊ O PREDOMÍNIO 

DOS ESTADOS UNIDOS 

E DE OUTROS PAÍSES 

DE LÍNGUA INGLESA 

NA COMUNICAÇÃO SOCIAL?



O PREDOMÍNIO DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

INGLESA

Desenvolvimento precoce do setor no Reino 

Unido (séc. XIX)

 Imprensa de massas

 Agências de notícias (Reuters)

Herança britânica através do império

 Liberdade de expressão

 Liberdade de imprensa

 Língua inglesa



IMPÉRIO 

BRITÂNICO



PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL 

INGLESA



LÍNGUA NATIVOS

(milhões)

2ª LÍNGUA

(milhões)

TOTAL

(milhões)

1ª Inglês 369,7 898,4 1.268

2ª Chinês Mandarim 921,5 198,7 1.120

3ª Hindi 342 295,3 637,3 

4ª Espanhol 463 74,9 537,9

5ª Francês 77,3 199,3 276,6

6ª Árabe padrão 274 274

7ª Bengali 228,5 36,8 265,2

8ª Russo 153,6 104,3 258

9ª Português 227,9 24,2 252,2

10ª Indonésio 43,6 155,4 199
Fonte: Ethnologue





O PREDOMÍNIO DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

INGLESA

 Grande disseminação geográfica do Inglês 

graças ao império britânico 

 Aprendizagem fácil

LÍNGUA FRANCA MUNDIALLÍNGUA FRANCA MUNDIAL

ENORME INSTRUMENTO 

DE “SOFT POWER”

DO REINO UNIDO E DOS EUA



O PREDOMÍNIO DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

INGLESA

Tamanho da economia norte-americana

Tamanho do mercado

 EUA

 Países de língua inglesa (grupos 

transatlânticos)

 Resto do mundo



O PREDOMÍNIO DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

INGLESA

Padrões elevados (séc. XX)

 Independência

 Imparcialidade

 Credibilidade

 Qualidade

Padrões adotados por todas as democracias 

liberais

A imprensa livre põe em causa os governos, mas 

ao fazê-lo valida-os, legitima-os e prestigia-os 



A IMPRENSA LIVRE É UM DOS MAIS 

IMPORTANTES ATIVOS DAS DEMOCRACIAS

NÃO HÁ DEMOCRACIA 

SEM IMPRENSA LIVRE





A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

China 

 Estratégia menos agressiva de longo prazo

 Conquista de influência política e económica 

através de grandes projetos económicos e de 

infraestruturas

 “Soft power” cultural

Rússia

 Estratégia mais agressiva e imediatista

 Uso da desinformação e de outros métodos 

encobertos



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Propaganda

 Televisões e páginas na Internet dirigidas a 

audiências estrangeiras (RT, CGTN)

 Disseminação de “notícias” favoráveis através 

das redes sociais 



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Desinformação / “fake news”

 Criação de “sites” dedicados 

 Disseminação através das redes sociais com 

recurso a redes de “trolls” e “hackers”

 “Planting” de pistas noticiosas falsas para 

serem aproveitadas pelos OCS e pelas redes 

sociais (longa tradição russa) 



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

 Aproveitamento das debilidades crescentes 

dos OCS tradicionais

 Enorme quebra de receitas devido à 

canibalização de audiências trazida pela 

Internet

 Falta de recursos humanos e materiais 

 Falta de tempo para fazer jornalismo de 

qualidade

 Quebra de qualidade no “fact checking”





A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Obtenção de influência junto da comunicação 

social dos países alvo

 Acordos financeiros (CCTV com Reuters e 

AP)

 Colocação de publicidade de empresas 

“amigas”

 Compra de participações por acionistas 

“amigos”

 Corrupção e intimidação



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Guerra cibernética

 Ataque a adversários dos regimes 

 Ataque a infraestruturas críticas (Estónia, 

Geórgia, etc.)

 Despejo de dados sensíveis junto do público



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Obtenção de influência económica

 Controlo de infraestruturas e fornecimentos 

estratégicos: petróleo, gás (Nordstream 2), 

redes elétricas e de telecomunicações, cabos 

submarinos, portos e aeroportos, etc.) 

 Injeção de capitais

 Nova Rota da Seda

 Compra de grandes empresas, etc.

Obtenção de influência política 

 Financiamento de partidos

 Fraude eleitoral

 Corrupção e/ou intimidação (“Kompromat”)



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Obtenção de influência junto das elites

 Cooperação internacional

 Organismos culturais e científicos (Instituto 

Confúcio)

 Adesões individuais por convicção (“idiotas 

úteis”) ou conveniência 



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

OBJETIVOS

Descredibilizar a comunicação social dos 

países democráticos (relativização da 

verdade; factos alternativos, etc.)

Enfraquecer os regimes e as sociedades 

democráticas, diminuindo a confiança nelas e 

aumentando a dissensão interna

Melhorar a imagem dos regimes autoritários 

e “normalizá-los”

Aumentar a liberdade de ação dos regimes 

autoritários 



E ESTÃO A TER SUCESSO?













A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Nos últimos 10 anos, a China conseguiu…

 Afastar as violações de direitos humanos no 

seu território da discussão internacional

 “Normalizar” o regime comunista

 Surgir como paladina do multilaterialismo e da 

globalização

 Aparecer como alternativa aos EUA enquanto 

líder da comunidade internacional 



A RESPOSTA DOS REGIMES AUTORITÁRIOS

Nos últimos 10 anos, a Rússia 

conseguiu…

 Consolidar sem oposição um regime não 

democrático

 Travar a expansão da NATO

 Reconquistou poder no seu “espaço vital” 

 Neutralizou a Géorgia

 Controlou a Crimeia

 Controlou o leste da Ucrânia

 Condicionou os países bálticos, a Polónia e 

outros países da Europa de Leste

 Ganhar preponderância energética na Europa



Fonte: Limes



CONCLUSÕES



CONCLUSÕES

Os regimes democráticos são mais duradouros e 

eficazes no longo prazo que os autoritários 

porque a informação não está sujeita aos 

ditames da ideologia nem do governo

 Isso dá-lhes superioridade ética e prática: falar e 

escrever com respeito pela verdade é sempre 

melhor para a sociedade e para o ser humano, e 

cria mais confiança entre governantes e 

governados



CONCLUSÕES

A única forma que os regimes autoritários têm de 

contrabalançar essa vantagem é fomentando a 

descredibilização da comunicação social livre, 

pondo-a em pé de igualdade com a dos países 

que não são livres

O esforço de descredibilização que está em 

curso só pode ter sucesso se a própria 

comunicação social livre colaborar com ele… o 

que está a acontecer em muitas situações.



OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO!


