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O mapa intitulado “Principais Riscos Globais”, 
exposto na página 03 deste Boletim, foi 

elaborado pelos integrantes do Núcleo de Avaliação 
da Conjuntura da Escola de Guerra Naval. Os critérios 
utilizados para analisar os fenômenos internacionais 
e determinar quais devem constar no mapa se 
baseiam na relevância destes para o Brasil, sendo 
eles: presença de brasileiros residentes na região, 
influência direta ou indireta na economia brasileira e 
impacto no Entorno Estratégico brasileiro. Ademais, 
serão considerados os interesses dos membros 
permanentes do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Após a seleção dos fenômenos, estes são 
categorizados em alto risco (vermelho) ou médio 
risco (laranja), seguindo parâmetros que refletem a 
gravidade do risco: quantidade de vítimas, relevância 
dos atores envolvidos, impacto na economia global 
e possibilidade da escalada de tensões. Os países em 
cinza representam conflitos que monitoramos, caso 

tenha agravamento do risco, este passa a ser vermelho 
ou laranja. 

Devido ao aumento do número de casos 
(infectados, internados e mortos) relacionados à 
COVID-19, houve uma adaptação na análise do 
cenário. Dessa forma, elaborou-se um mapa à parte, 
com os países com maior número de infectados, e os 
países com maior número de infectados na África e 
na Oceania de acordo com o último relatório da OMS 
divulgado até a data deste boletim. Dessa forma, 
os países foram divididos em vermelho, laranja e 
amarelo de acordo com o número de casos totais.

As análises são refeitas a cada edição do Boletim, 
com o objetivo de reavaliar e atualizar as regiões 
demarcadas, bem como a cor utilizada em cada um. 
Desta forma, são sempre observados os principais 
fenômenos, distribuídos em alto e médio risco. 
Abaixo, encontram-se links sobre os riscos apontados 
no mapa:
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MAPA DE RISCOS

►  ALTO RISCO:

• IÊMEN — Guerra civil e crise humanitária: US keeps ‘all options’ open for Yemen’s Houthis. Arab 
News, 23 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• LÍBANO — Crise estrutural: Source: US undermining formation of Lebanon government. Middle East 
Monitor, 24 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• VENEZUELA — Crise estrutural: Estados Unidos ayuda a sobrevivir al régimen de Venezuela. Foreign 
Affairs, 17 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.

• ETIÓPIA — Crise política: Tigray crisis: Why Ethiopia is spiraling out of control. BBC, 15 nov. 2020. 
Acesso em: 24 nov. 2020.

• BELARUS — Crise política e tensões com o bloco europeu: EU to impose more Belarus sanctions, 
including on firms. Reuters, 19 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.

• MOÇAMBIQUE — Conflito entre governo e forças insurgentes: Moçambique e Tanzânia anunciam 
operações conjuntas contra violência em Cabo Delgado. TSF, 23 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• FRONTEIRA ENTRE ARMÊNIA E AZERBAIJÃO — Conflito armado na região de Nagorno-Karabakh: 
Nagorno-Karabakh: Azeri army enters first territory ceded by Armenia. DW, 20 nov. 2020. Acesso em: 23 
nov. 2020. 

►  MÉDIO RISCO:

• LÍBIA — Escalada da guerra civil: Turkey winner of Libya war, tactics to set precedent for others, study 
says. Daily Sabah, 24 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• MEDITERRÂNEO ORIENTAL — Aumento das tensões entre Grécia e Turquia: Erdogan calls on EU 
for dialogue, says Turkey's future in Europe. Aljazeera, 21 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.
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https://www.counterpunch.org/2020/11/23/the-yemen-civil-war-arms-bonanza/
https://www.middleeastmonitor.com/20201124-us-undermining-formation-of-lebanon-government/
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2020-11-17/estados-unidos-ayuda-sobrevivir-al-regimen-de-venezuela
https://www.bbc.com/news/world-africa-54932333
https://www.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions/eu-to-impose-more-belarus-sanctions-including-on-firms-idUKKBN27Z1V4
https://www.reuters.com/article/uk-belarus-election-eu-sanctions/eu-to-impose-more-belarus-sanctions-including-on-firms-idUKKBN27Z1V4
https://www.tsf.pt/mundo/mocambique-e-tanzania-anunciam-operacoes-conjuntas-contra-violencia-em-cabo-delgado-13063792.html
https://www.tsf.pt/mundo/mocambique-e-tanzania-anunciam-operacoes-conjuntas-contra-violencia-em-cabo-delgado-13063792.html
https://www.dw.com/en/nagorno-karabakh-azeri-army-enters-first-territory-ceded-by-armenia/a-55671735
https://www.dailysabah.com/politics/turkey-winner-of-libya-war-tactics-to-set-precedent-for-others-study-says/news
https://www.dailysabah.com/politics/turkey-winner-of-libya-war-tactics-to-set-precedent-for-others-study-says/news
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/21/erdogan-calls-on-eu-for-dialogue-says-turkeys-future-in-europe
https://www.aljazeera.com/news/2020/11/21/erdogan-calls-on-eu-for-dialogue-says-turkeys-future-in-europe
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• MAR DO SUL E DO LESTE DA CHINA, HONG KONG & TAIWAN — Avanço chinês sobre as 
regiões: China accuses ‘dangerous’ US of ‘creating chaos’ in Asia. Al Jazeera, 24 nov. 2020. Acesso em: 24 
nov. 2020.

• SÍRIA — Tensões na região de Idlib: By all parties… aid workers are under targeting in Idlib. Enab 
Baladi, 23 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• FRONTEIRA SINO-INDIANA — Impasse na ALC: China-India border dispute: massive convoy 
delivers winter supplies to troops at Himalayan outposts. South China Morning Post, 23 nov. 2020. Acesso 
em: 24 nov. 2020.

• COSTA DO MARFIM — Crise política: Cote d’Ivoire’s Post-Election Political Crisis Shows Little Sign 
of Abating. World Politics Review, 20 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

►  EM MONITORAMENTO:

• UCRÂNIA — Tensões transfronteiriças Rússia-Ucrânia: Ukraine to propose OSCE police in latest 
Donbass peace push: sources. Reuters, 13 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.

• BOLÍVIA — Crise política e social: Ataque a alcaldesa de Sipe Sipe provoca el rechazo internacional. 
Opinión, 19 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.

• ESTADOS UNIDOS — Crise política: Key government agency acknowledges Biden's win and begins 
formal transition. CNN, 23 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• PERU — Crise política: Presidente interino de Perú dice "no es el momento" de plantear una nueva 
Constitución. Reuters, 20 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• CHILE — Crise política e social: Los turbulentos 698 días de Mario Rozas como general director de 
Carabineros. La Tercera, 19 nov. 2020. Acesso em: 23 nov. 2020.

• TAILÂNDIA — Escalada de tensões em manifestações contra o governo: Thousands protest in Bangkok 
after Thai parliament votes on constitutional reform. CNN, 18 nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020.

• QUIRGUISTÃO — Crise política: What's in Kyrgyzstan's Proposed 'Khanstituition'? The Diplomat, 20 
nov. 2020. Acesso em: 24 nov. 2020. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/11/24/china-condemns-dangerous-us-over-its-policies-in-asia
https://english.enabbaladi.net/archives/2020/11/by-all-parties-aid-workers-are-under-targeting-in-idlib/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111048/china-india-border-dispute-massive-convoy-operation-delivers
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3111048/china-india-border-dispute-massive-convoy-operation-delivers
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29238/after-ivory-coast-election-political-crisis-continues-as-ouattara-clings-to-power
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/29238/after-ivory-coast-election-political-crisis-continues-as-ouattara-clings-to-power
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-idUSKBN27T29L
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-russia-idUSKBN27T29L
https://www.opinion.com.bo/articulo/cochabamba/ataque-alcaldesa-sipe-sipe-provoca-rechazo-internacional/20201119021016796309.html
https://edition.cnn.com/2020/11/23/politics/transition-biden-gsa-begin/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/23/politics/transition-biden-gsa-begin/index.html
https://es.reuters.com/article/idESKBN2802FY/
https://es.reuters.com/article/idESKBN2802FY/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-turbulentos-698-dias-de-mario-rozas-como-general-director-de-carabineros/OWR6LAVJWZCTNIZ6FISJY6GAPA/
https://www.latercera.com/politica/noticia/los-turbulentos-698-dias-de-mario-rozas-como-general-director-de-carabineros/OWR6LAVJWZCTNIZ6FISJY6GAPA/
https://edition.cnn.com/2020/11/18/asia/thailand-protest-constitution-vote-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2020/11/18/asia/thailand-protest-constitution-vote-intl-hnk/index.html
https://thediplomat.com/2020/11/whats-in-kyrgyzstans-proposed-khanstitution/

