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Dentre os 14 textos publicados destacam-se: 
 

 
União Europeia pretende lançar nova missão marítima para monitorar 

o embargo de armas à Líbia, por Melissa Rossi 
 

 
No dia 17 de fevereiro de 2020, a União Europeia aprovou nova missão 
marítima que irá substituir a Operação Sophia. A nova operação terá como 

foco monitorar o embargo ao envio de armas à Líbia, contando com apoio 

marítimo, aéreo e de satélites. O objetivo é pôr em prática a resolução da 

ONU que visa controlar a escalada do conflito líbio, que por sua posição 

estratégica no Mediterrâneo, sofre com a interferência de atores externos. 
 

 
França:as Forças Armadas de 2020 e projeções para 2030, por Thaïs 

Dedeo  
 

 
A França divulgou a Lei de Programação Militar 2019-2025, e, dentre seus 

pontos, há forte promoção da Marinha francesa até 2030. Em 2020 serão 

entregues à Marinha: um submarino, uma fragata e um navio multi-missões 
anfíbio, além da renovação e modernização da esquadra até 2030 planejada 

pelo Plano Mercator. Essas reformas visam consolidar a França enquanto 

única potência militar e nuclear da União Europeia, após a saída do Reino 

Unido. 
 

 
Catar: o primeiro Estado árabe do Golfo a operar submarinos?, por 
André Nunes 
 

 
Em 24 de janeiro de 2020, o Catar e a empresa italiana Fincantieri, 

divulgaram um memorando sobre acordo de encomenda catari de navios, 

submarinos, e manutenção por parte da empresa italiana de uma base naval 

e sua Marinha de Guerra. Com esse acordo, o Catar pode assumir a posição 
de maior poder naval regional entre os países árabes do Golfo Pérsico ao se 

tornar o primeiro a operar submarinos na região. 
 

 
O Brasil como catalisador da paz em Donbass, por José Gabriel Melo 
 

 
No dia 24 de fevereiro, o portal DefesaNet veiculou uma notícia acerca da 

possibilidade de implementação de uma missão de paz da ONU na região de 

Donbass, Ucrânia, com a participação do Brasil. Ter a oportunidade de 

participar do processo de resolução deste conflito pode trazer benefícios para 

os militares e a diplomacia brasileira. No entanto, surgem alguns 

questionamentos acerca da capacidade logística para tal frente às prioridades 
nacionais. 



 

 
Coronavírus: para além dos impactos econômicos na China, por Phillipe 

Alexandre 
 

 
Com a descoberta do novo vírus em Wuhan, uma cidade estratégica chinesa, 

inúmeros impactos foram observados, principalmente no que se refere à 
economia, dados os prejuízos em diversos setores. Contudo, o novo 

coronavírus transborda também para o âmbito político, afetando as já 

sensíveis relações de Pequim com Xinjiang, Hong Kong e Taiwan, sendo este 

um tema de grande relevância doméstica e internacional. 
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