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PARTE I –  O Cáucaso  entre a Rússia, a 
Turquia  e o Irão                   



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (1) [MAPA: Cáucaso e as suas fronteiras e divisões políticas]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (2) [FONTE: Wikipedia]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (3) [FONTE: Relógio d’Água / sinopse do livro “Cossacos”]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (4) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (5) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (6) [MAPA: Grupos etno.linguísticos do Cáucaso. FONTE: Wikipedia]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (7) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (8) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (9) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (10) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (11) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



O Cáucaso: uma região geopolítica 
conturbada (12) [FONTE: Bernard Dorin, “La Russie et le Caucase : un éclairage 

géopolitique”, 27/11/2008 ]



 
 

PARTE II –   A Geórgia  e as suas regiões 
(repúblicas) separatistas                     



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (1) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (2) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (3) [FONTE: Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (4) [FONTE: CNN, 2008 Georgia Russia Conflict Fast 

Facts]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (5) [FONTE: CNN, 2008 Georgia Russia Conflict Fast 

Facts]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica (6) [FONTE: CNN, 2008 Georgia Russia Conflict Fast 

Facts]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Ossétia do Sul (7) [FONTE: 

Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Ossétia do Sul (8) [FONTE: 

Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Ossétia do Sul (9) [FONTE: 

Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Ossétia do Sul (10) [FONTE: 

Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Abecásia (11) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Abecásia (12) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica][FONTE: Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob tensão 
geopolítica: a Adjária (13) [FONTE: Encyclopædia Britannica] [FONTE: 

Encyclopædia Britannica]



A Geórgia: um Estado fragmentado, sob 
tensão geopolítica: a Adjária (14) [FONTE: Encyclopædia 

Britannica]



 
 

PARTE III – Uma década após  
a guerra russo-georgiana de 2008                        



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (1) [FONTE: Svante E. Cornell  e S. 

Frederick Starr  “The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia”, 2015]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (2) [FONTE:  NATO, 14/09/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO com a Geórgia (3) [FONTE:  NATO,

14/09/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (4) [FONTE:  NATO, 5/09/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (5) [FONTE:  NATO, 5/09/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (6) [FONTE: BBC,8/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (7) [FONTE: BBC,8/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (8) [FONTE: AFP, 7/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (9) [FONTE: AFP, 7/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (10) [FONTE: Euractiv, 6/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (11) [FONTE: Euractiv, 6/08/2018]



A tensão com a Rússia e a vontade de 
adesão à NATO da Geórgia (12) [FONTE: Euractiv, 6/08/2018]
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