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ANO 7

Este Boletim foi preparado com intuito de compilar 
os principais dados sobre o Golfo da Guiné. Para isso, o 
Núcleo de Avaliação da Conjuntura (NAC), vinculado 
à Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação (SPP) 
da Escola de Guerra Naval (EGN) elaborou um Boletim 
Especial sobre o GoG, destacando os principais pontos 
dos Atores Internos ― Angola, Cabo Verde, Camarões, 
Guiné Equatorial, Nigéria, São Tomé e Príncipe e, 
Senegal ― levantando dados econômicos, militares, 
demográficos, de petróleo e, pirataria. Além disso, foi 
trazido para análise os principaisAtores Externos ― 
China, Espanha, Estados Unidos, França, Reino Unido, 
Rússia e Portugal ― na região e seus interesses. Para 
mais, foi incluído um mapa, onde são apresentados os 
desafios internos, interesses na região e presença de 
atores externos.  
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AFRICOM - Comando dos Estados Unidos para a África (U.S. Africa Command)

BAD - Banco Africano de Desenvolvimento

CGG - Comissão do Golfo da Guiné

CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

ECOWAS - Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Economic Community of
West African States)

FONSIS - Fundo Soberano de Investimentos Estratégicos (Fonds Souverain d'Investissements
Stratégiques)

G7++ FoGG - G7 ++ Amigos do Golfo da Guiné (G7++ Friends of the Gulf of Guinea)

ICC - Centro de Coordenação Inter-regional (Interregional Coordination Center)

ISWAP - Província do Estado Islâmico da África Ocidental (Islamic State West Africa Province)

MINURSO - Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental

MINUSCA - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da
República Centro-Africana

MINUSMA - Missão Multidimensional Integrada para Estabilização das Nações Unidas do Mali

MNTJF - Força-Tarefa Conjunta Multinacional (Multinational Joint Task Force)

MONUSCO - Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo

NPaOc - Navio-Patrulha Oceânico

OMC - Organização Mundial do Comércio

OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petróleo

PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

UA - União Africana

UNAMID - Missão das Nações Unidas e da União Africana em Darfur

UNMISS - Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul

GLOSSÁRIO DADOS - ATORES INTERNOS



5
BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • EDIÇÃO ESPECIAL: GOLFO DA GUINÉ • Junho | 2021

• Dados demográficos

Fontes: The World Factbook (dados de 2021, est.); Human Development 
Report (dados de 2019)

DADOS - ATORES INTERNOS
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Fontes: Banco Mundial; IISS (dados de 2020)

• Dados econômicos e militares
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INFOGRÁFICO - ATORES INTERNOS
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INFOGRÁFICO - ENERGIA
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INFOGRÁFICO - PIRATARIA



10
BOLETIM GEOCORRENTE • ISSN 2446-7014 • EDIÇÃO ESPECIAL: GOLFO DA GUINÉ • Junho | 2021

N

S

EO

O Golfo da Guiné faz parte do que chamamos de Entorno
Estratégico Brasileiro, região onde o Brasil tem como objetivo
a expansão de sua influência econômica, militar, diplomática.
O Entorno Estratégico Brasileiro inclui a América do Sul, o
Atlântico Sul, os países da Costa Ocidental africana e a
Antártica. Em termos econômicos, o Atlântico Sul é
responsável por 95% do fluxo de comércio externo brasileiro,
o que torna a discussão da segurança marítima do Golfo da
Guiné indispensável. Reflexo que se vê na criação, em maio
de 2019, do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de
Acompanhamento da Situação no GoG, no intuito de planejar
e debater temas de interesse do Estado brasileiro; e na
elevação do Brasil como membro pleno do G7++FoGG
(fórum de debate internacional para segurança do Golfo).

INFOGRÁFICO - RELAÇÕES COM O BRASIL
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ANGOLA

Angola é um ator muito relevante na região, seus laços históricos, linguísticos e sua

geografia atlântica contribuem para a diplomacia bilateral com o Brasil. Embora seja o

segundo maior produtor de hidrocarbonetos do Golfo da Guiné, Angola é um país

dependente deste recurso, sendo 93% das exportações e 61% do orçamento governamental

associados ao setor, constituindo uma economia pouco complexa, extremamente instável e

refém de um setor econômico quase exclusivo. No entanto, percebe-se o protagonismo

angolano no Golfo, tendo em vista que é a nação de maior costa marítima da região (1.600

km de extensão). Para mais, o país é membro da OPEP e membro fundador da CGG, isto

sem mencionar que fazem parte da CPLP. Em 2019 promoveu a Operação Felino e, em

2020, sediaram o NPaOc Amazonas em Luanda durante o exercício "Obangame Express''.

CABO VERDE

O arquipélago cabo-verdiano tem aproveitado seus atributos geográficos de proximidade

com três continentes distintos, América, África e Europa, para estabelecer as bases do seu

desenvolvimento econômico em três vertentes, sendo elas: i) transformar-se em um hub

logístico, de reparação e construção naval no Atlântico; ii) investir em seu potencial

turístico e; iii) explorar os recursos advindos do oceano, desde a indústria pesqueira até a

exploração de hidrocarbonetos e minerais. Com esse intuito, o país tem investido na

ampliação da infraestrutura portuária, possuindo três portos de águas profundas e,

pretendendo, até 2035, maximizar seus rendimentos baseados na economia do mar.

Ressalta-se que Cabo Verde tem uma economia pautada na pesca, tendo como principais

parceiros comerciais a Espanha, Portugal, EUA e Índia. Ademais, na esfera de Defesa,

Brasil e Cabo Verde promulgaram, no final de 2020, o Acordo-Quadro sobre Cooperação

em Matéria de Defesa, dedicando-se a assuntos como: pesquisa e desenvolvimento, ações

militares conjuntas e outras áreas de interesse comum. O Brasil criou um Núcleo de

Missão Naval para apoiar a Guarda Costeira do país em 2013. Em 2020, o núcleo passou a

ser Missão Naval, e possui, atualmente, quatro militares.

CAMARÕES

Além de estar no centro do Golfo da Guiné, os Camarões têm seu território estendido do

litoral até o interior do continente. O país tem uma presença significativa de tropas na

MINUSCA desde abril de 2014. Na bacia do Lago Chade – na fronteira compartilhada

com Chade, Níger e Nigéria –, os camaroneses e seus vizinhos coordenam a MNTJF, com

o intuito de frear o avanço dos grupos extremistas, Boko Haram e o ISWAP. Ademais, o

país enfrenta um grave conflito civil com grupo separatista, na intitulada Ambazônia; seu

presidente Paul Biya, no poder há quase 40 anos, negligencia a região e a violência se

intensifica. Além disso, Yaoundé, capital do país, é sede do ICC, da Arquitetura de

Yaoundé, uma cooperação internacional de 25 países para a segurança marítima na região

oeste e central africana.

ATORES INTERNOS
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Missão Naval para apoiar a Guarda Costeira do país em 2013. Em 2020, o núcleo passou a

ser Missão Naval, e possui, atualmente, quatro militares.

CAMARÕES

Além de estar no centro do Golfo da Guiné, os Camarões têm seu território estendido do

litoral até o interior do continente. O país tem uma presença significativa de tropas na

MINUSCA desde abril de 2014. Na bacia do Lago Chade – na fronteira compartilhada

com Chade, Níger e Nigéria –, os camaroneses e seus vizinhos coordenam a MNTJF, com

o intuito de frear o avanço dos grupos extremistas, Boko Haram e o ISWAP. Ademais, o

país enfrenta um grave conflito civil com grupo separatista, na intitulada Ambazônia; seu

presidente Paul Biya, no poder há quase 40 anos, negligencia a região e a violência se

intensifica. Além disso, Yaoundé, capital do país, é sede do ICC, da Arquitetura de
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oeste e central africana.

GUINÉ
EQUATORIAL

Um dos menores países do Golfo da Guiné, a Guiné Equatorial se destaca geograficamente

por ter um território não contíguo, o qual é constituído por terras insulares e continentais.

Sua capital, Malabo, está localizada na Ilha de Bioco, a 240 km de distância de Bata, maior

cidade do país, no território continental. Ademais, está posicionado no Golfo de Biafra —

sub-região do GoG —, um dos locais de maior índice de pirataria do mundo. Além disso,

na última década, os equato-guineenses se tornaram membros de duas grandes

organizações internacionais: em 2017, da OPEP, instituição internacional dos exportadores

de petróleo, estratégica para o setor energético global; e, em 2014, da CPLP. Vale destacar

que 90% da população do país fala espanhol, e que o português foi decretado língua oficial

apenas nos anos 2000, como o francês, na década de 1990. Essa foi uma das condições

para que o país entrasse na comunidade portuguesa, além de promoção da língua e

abolição da pena de morte — ainda não executada.

NIGÉRIA

Maior economia e população da África, o país é considerado o quarto maior poder militar

do continente e o maior do Golfo da Guiné. Na África, os recursos econômicos e

político-diplomáticos da Nigéria são decisivos à ECOWAS e à UA. Em escala global,

destacam-se os cargos de liderança no BAD, na OMC e na OPEP. Entretanto, as

credenciais da política externa são abaladas pelas vulnerabilidades de uma economia

dependente do setor de hidrocarbonetos e pelo baixo índice de boa governança – incipiente

democracia, corrupção e violação dos Direitos Humanos pelas forças de segurança. Neste

caso, o país enfrenta grave deterioração, de ataques extremistas do Boko Haram/ISWAP,

no norte, e milícias no Delta do Níger, no litoral, onde as condições socioeconômicas estão

correlacionadas à insegurança marítima. Por exemplo, o roubo de petróleo é de quase 6%

da produção diária e a pesca ilegal acarreta perdas anuais de US$ 70 milhões em receitas,

o que tem forçado medidas novas como a Lei de Supressão da Pirataria.

SÃO TOMÉ E

PRÍNCIPE

Um dos menores Estados do continente africano, o arquipélago de São Tomé e Príncipe

busca, há mais de duas décadas, uma estratégia de desenvolvimento baseada na integração

às cadeias globais de valor. Para tanto, o país buscava a construção de um porto de águas

profundas, com financiamento da República da China (Taiwan), com quem São Tomé

estabeleceu relações diplomáticas em 1997. A ascensão do primeiro-ministro Patrice

Trovoada, em 2014, se deu em meio ao entusiasmo no continente africano com os projetos

de infraestrutura da República Popular da China, no âmbito da Nova Rota da Seda. Em

consequência, São Tomé alterou sua estratégia internacional, rompendo em 2016 suas

relações com Taiwan e reconhecendo Pequim. O insucesso do pleito santomense pela

construção de um porto de águas profundas foi reconhecido quando foi anunciada a

construção de porto similar com financiamento chinês em Lekki, na Nigéria, iniciativa que

efetivamente torna redundante um porto em São Tomé. O Brasil criou um Núcleo de
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Missão Naval para apoiar a Guarda Costeira do país em 2014. Em 2019, o núcleo passou a

ser Missão Naval, e possui, atualmente, sete militares, incluindo três fuzileiros navais.

SENEGAL

Recentemente, o crescente cenário de instabilidade política no país foi agravado pelo

crescente desemprego e emigração, frutos da crise econômica agravada pela COVID-19.

Em março de 2021, a prisão de Ousmane Sonko, líder político opositor de Macky Sall,

atual Presidente da República do Senegal, culminou em uma série de protestos violentos.

O governo senegalês, por sua vez, possui um plano para garantir a emergência econômica

e alcançar uma duradoura estabilidade política, econômica e social. Seu Fundo Soberano

de Investimentos Estratégicos visa sanar a falta de investimento no país, ao realizar

empreendimentos de infraestrutura em parques industriais e zonas econômicas especiais;

além de gerar empregos. No final de maio de 2021, o Exército senegalês confirmou a

realização de operações e bombardeios em Casamança, região ao sul do país, separada

pela Gâmbia e conhecida pelo seu cunho separatista, mesmo com a promessa de paz feita

pelo atual presidente.

CHINA

As relações econômicas tornam a China a principal compradora de petróleo e a maior

credora da África Subsaariana, representando 80% da dívida bilateral total dos países.

Gana, Níger, Camarões e Guiné Equatorial já receberam, individualmente, mais de US$

2,5 bilhões em investimentos; Angola, US$ 20 bilhões. Empresas chinesas têm construído

uma ampla rede de infraestrutura na região, sendo os principais portos: Pepel (Serra Leoa),

Abidjan (Costa do Marfim) e Pointe-Noire (Congo). A maioria dos projetos são de

Transporte, Navegação e Portos (52,8%), Energia (17,6%), Imóveis (14,3%) e Mineração

(7,7%). Ademais, a China coopera militarmente no âmbito da União Africana (US$ 100

milhões para financiar a Força de Reserva da organização), da ONU (envolvimento em

cinco missões de paz: MINURSO, MINUSMA, UNAMID, UNMISS e MONUSCO) e

bilateralmente com alguns países da região através de exercícios conjuntos, venda de

armamentos e intercâmbios de informações. A pirataria e o terrorismo no Sahel afetam as

atividades de pesca comercial e o trânsito marítimo, prejudicando a presença chinesa no

Golfo da Guiné.

ESPANHA

O Golfo da Guiné é uma região importante para a Espanha dentro do continente africano.

O principal interesse do país é fortalecer a segurança, focando em proteger as rotas

marítimas com parcerias no âmbito político, econômico e segurança com Guiné

Equatorial, Senegal, Nigéria, Costa do Marfim, Angola e Gana. O plano “Foco África

2023” demonstra o interesse no continente, tendo o intuito de aumentar a cooperação

bilateral e o investimento privado espanhol. Além disso, o projeto também procura

diminuir as migrações pelo meio marítimo, principalmente do Senegal. O Navio de Ação

Marítima (BAM, em espanhol) “Furor”, mais moderno navio da marinha espanhola, está

em missão desde março de 2021 no Golfo da Guiné, com objetivo de fornecer apoio aos

países da região a partir de atividades de cooperação e coordenação e aprimoramento de

suas capacidades militares.

ESTADOS

UNIDOS

Os Estados Unidos têm presença militar ativa no Golfo da Guiné, especialmente, desde a

criação do AFRICOM, em 2007. As operações desempenhadas no Golfo sob o comando

regional têm em particular a função de promover a segurança marítima na região em

cooperação bilateral com países locais, com uma aproximação centrada na segurança da

costa nigeriana. No âmbito multilateral, o exercício Obangame Express é uma das

atividades anuais conduzidas pelo AFRICOM para reforçar o controle sobre o domínio

marítimo, a cooperação entre os Estados, fortalecer práticas de compartilhamento de

informação e aumentar a consciência situacional marítima dos países da região. O

comando do AFRICOM afirma estar particularmente apreensivo com o crescimento da

influência chinesa na região, e que, também o enorme investimento chinês em

infraestrutura pesqueira no local, além de agravar a escassez de alimentos dos países do

Golfo, irá propiciar o aumento da presença militar chinesa na região.

FRANÇA

A África constitui uma zona de interesse econômico, estratégico e securitário para a

França. Suas forças armadas atuam no combate à insegurança marítima e para garantir a

segurança dos 70 mil expatriados na região do GoG. Logo, desenvolver uma arquitetura de

segurança coletiva africana é uma prioridade da política de cooperação militar francesa,

que possui acordos de parceria de defesa com: Camarões, Comores, República

Centro-Africana, Costa do Marfim, Gabão, Senegal e Togo; além de presença permanente

no Gabão, Senegal e na Costa do Marfim (370, 400, 950 militares – respectivamente).

Desde 1990, a Marinha francesa atua através da Operação Corymbe, capacitando marinhas

locais. Em 2020, liderou o exercício "Grand African Nemo 2020", realizado com 10 países

da região mais Brasil, Itália e EUA. Entretanto, o principal desafio francês atualmente é o

Mali – país sem litoral dependente dos portos do GoG – após o golpe de Estado de agosto

de 2020 e de maio de 2021.

ATORES EXTERNOS
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REINO

UNIDO

O interesse britânico na África voltou a crescer no final da década de 1990, após um

período de letargia pós-descolonização. Durante sua presidência do G7, em 2013, o Reino

Unido criou o G7++ FoGG, que visa discutir e combater todo tipo de atividade marítima

ilegal na região. Após o BREXIT, o país tem buscado diversificar suas parcerias

internacionais, sinalizando para países como Índia e Austrália, e se aproximando ainda

mais dos Estados Unidos. A África é um espaço de relativa importância, sendo a Nigéria o

país mais relevante para os britânicos na região do Golfo, especialmente por ser o quarto

maior exportador de petróleo para o Reino Unido. No recém-lançado Integrated Review

2021, o Reino Unido aponta que deseja ter uma presença naval mais assertiva globalmente

e aborda a insegurança marítima no Golfo da Guiné.

RÚSSIA

A Rússia foi um ator importante na África e no GoG durante a Guerra Fria quando apoiou

movimentos de independência na região, mas perdeu força na década de 1990 e voltou a

recuperá-la nos anos 2000. Dentre os principais parceiros comerciais africanos em 2018,

Nigéria e Senegal se destacam como sendo os 4° e 6° maiores parceiros da Rússia no

continente. Em 2019, a Rússia realizou a I Cúpula Rússia-África, tendo a segunda cúpula

prevista para 2022, em Sochi, Rússia. Em termos de vendas militares, Angola foi o país do

GoG que mais importou da Rússia em 2019, com um total de US$ 125 milhões.

PORTUGAL

A posição geoestratégica de Portugal, aliada a seu histórico colonial, facilitou sua

influência em diversos territórios africanos. No GoG, sete países possuem a presença de

missão diplomática portuguesa. Também é válido ressaltar o pertencimento desses

mesmos países junto ao PALOP e à CPLP. Esta última está complementada pela Iniciativa

Mar Aberto da Marinha portuguesa, que objetiva promover a cooperação em Defesa e em

áreas de segurança marítima. Durante a vigência da presidência portuguesa do Conselho

da União Europeia 2021, o país adotou como prioridade a segurança marítima na região. A

Marinha portuguesa mantém em STP o navio patrulha Zaire, desde 2018, em missão

permanente de treinamento e apoio às missões da Guarda Costeira do país, sendo a

tripulação formada por portugueses e são-tomenses. Os portugueses também compõem o

grupo G7++FoGG e auxiliam na capacitação em Defesa no espaço Atlântico, junto ao seu

Atlantic Centre, nos Açores.
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