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Foto acima: O Presidente russo Vladimir Putin faz o juramento durante uma cerimónia 

de inauguração no Kremlin em Moscovo, Rússia, a 7 de Maio de 2018. 
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MOSCOW (Reuters) - Vladimir Putin está a considerar concorrer a 

um novo mandato como presidente da Rússia se os eleitores aprovarem 

alterações constitucionais que lhe permitam fazê-lo, as agências 

noticiosas russas citaram-no como dizendo numa entrevista no 

domingo. 

A Rússia irá realizar uma votação nacional de 25 de Junho a 1 de 

Julho sobre as alterações propostas à constituição, incluindo uma 

emenda que permitiria a Putin procurar mais dois mandatos de seis 

anos como presidente quando o seu actual mandato terminar em 2024. 

Os opositores dizem que as reformas foram concebidas para 

permitir a Putin manter o poder até 2036 e equivalem a um golpe 

constitucional. O Kremlin diz que são necessárias para reforçar o papel 

do parlamento e melhorar a política social e a administração pública. 

 "Não excluo a possibilidade de concorrer a um cargo, se esta 

(opção) surgir na Constituição. Veremos", Putin foi citado como tendo 

dito numa entrevista com a televisão estatal que foi transmitida no 

extremo oriente da Rússia, antes de ser transmitida na Rússia ocidental. 

"Ainda não decidi nada por mim próprio". 



As mudanças que os russos irão votar, já aprovadas pelo 

parlamento e pelo Tribunal Constitucional, iriam reiniciar a presidência 

de Putin termo tally to zero. Não seria capaz de procurar um novo termo 

sob os actuais limites constitucionais. 

Espera-se que as alterações sejam amplamente aprovadas na 

votação. 

Putin, que está no poder há duas décadas e tem agora 67 anos, 

sugeriu que a caça a um candidato para o suceder poderia tornar-se 

uma distracção se ele não se candidatar novamente. 

"Se isto não acontecer, então dentro de cerca de dois anos - e sei 

isto por experiência própria - o ritmo normal de trabalho de muitas 

partes do governo será substituído por uma procura de possíveis 

sucessores", a agência noticiosa Interfax citou-o como dizendo. 

"Devemos estar a trabalhar, e não a procurar sucessores", disse 

ele. 

 

https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-vote/russias-

putin-says-he-may-seek-another-term-if-constitutional-

changes-passed-idUSKBN23S0H3 


