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Dentre os 15 textos publicados, destacam-se: 
 

Política externa argentina e o pleito de soberania ultramarina, por Carlos Henrique 

Ferreira 

 

O atual presidente argentino anunciou três projetos de lei para reforçar a política externa 

na soberania dos territórios ultramarinos: a criação do Conselho Nacional das Ilhas 

Malvinas, Geórgia do Sul, Sanduíche do Sul, a nova demarcação do limite externo da 

Plataforma Continental argentina, e a modificação do Regime Federal de Pesca. 

Diferentemente do anterior, o gabinete atual pretende transformar a pauta em política de 

Estado. 

 

A recapitalização da Guarda Costeira estadunidense, por Jéssica Barreto 

 

No final do mês de março, foi aprovada nos EUA a mudança na produção do Programa 

de Aeronaves Não-Tripuladas da Guarda Costeira, englobando todas as National Security 

Cutter operacionais. Com entregas previstas para o fim de 2020, a expansão do programa 

tem como objetivo aumentar a capacidade e faixa de vigilância da Guarda Costeira, 

responsável pela segurança de portos e vias navegáveis do país. 

  

Cabos submarinos: a comunicação como estratégia na África, por Bruno Gonçalves 

  

Os cabos submarinos são responsáveis por mais de 99% da comunicação internacional. 

Por serem obras caras e estratégicas, têm como destaque o investimento e a segurança na 

pauta. Os africanos se tornam vulneráveis às grandes potências investidoras, portanto, 

devem trabalhar num movimento de construção de seus próprios sistemas, o que faria 

estas nações mais fortes e independentes. 

 

 

Exercícios de guerra antissubmarino no Mar do Sul da China, por Vinícius de 

Almeida Costa  

 

 

Na primeira semana de março ocorreu uma série de exercícios aeronavais executados pela 

PLAN Navy no Mar do Sul da China. Tal ação ocorreu após os Estados Unidos ter 

realizado manobras na região e caracterizou-se como o segundo episódio de atrito entre 

China e EUA no presente ano. Isto demonstra a importância da China possuir submarinos 

inseridos em sua estratégia marítima, a fim de se aprimorar a Guerra Submarina. 

 

Impactos do novo Coronavírus no comércio marítimo global, por Alessandra Brito 

 

 

Com a pandemia da COVID-19 fechando fronteiras e a circulação de pessoas, o comércio 

marítimo foi impactado e vê sua logística de embarque e tripulação afetadas. Após o envio 

de carta aberta de setores de transporte marítimo à ONU, foi enfatizada a necessidade dos 

marítimos receberem isenções quanto as viagens, para manter as cadeias de suprimentos 

marítimas do mundo funcionando. 
 


