
1 

 

Congresso Ibérico de Estudos Africanos, painel 

«Arquitecturas de Segurança na África Subsaariana. O papel 

das Organizações Regionais Africanas na gestão estratégica  

dos conflitos. Impactos para a segurança regional» -1ª sessão, 

Coimbra, 11 de Setembro de 2014, 14 horas! 

 

Tema: O papel de Angola como vértice do eixo 
centro-austral de África: Contributos para a 
segurança regional 

 

por: Eugénio Costa Almeida* 

*(Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL) 

  



2 

 

� Objectivo / Resumo: 

� A política de defesa regional da África central assenta 

primordialmente num triângulo organizacional 

estratégico composto pela Comunidade Económica dos 

Estados da África Central (CEEAC), pela Comissão do 

Golfo da Guiné (CGG) e pela Comissão Internacional da 

Região dos Grandes Lagos (CIRGL). Angola está 

presente nestes três centros decisórios, sem descurar a 

sua vertente austral, onde assume papel de relevo na 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) e, em paralelo, na 5 ª Brigada Militar de 

Unidade Africana, com sede em Gaborone, Botswana. A 

comunicação proposta pretende analisar o papel de 

Angola como vértice nas relações político-militares nas 

duas sub-regiões (CEEAC e SADC) da África 

Subsaariana. 
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� 1. Introdução: 

� Angola, enquanto país da África centro-austral com 

capacidade de decisão na gestão dos problemas 

(conflitos, terrorismo, escaramuças, diversificações 

políticas) que assumem na região, sobrevém como um 

dos vértices geradores de estabilidade no triângulo 

centro africano, onde a Comissão do Golfo da Guiné 

(CGG), a Comunidade Económica dos Estados da África 

Central (CEEAC) e a Comissão Internacional da Região 

dos Grandes Lagos (CIRGL), emergem como os catetos 

desse triângulo. 
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Também não esquecer que Angola é, igualmente, um 

Estado-membro importante – é a par da África do Sul 

um dos dois mais importantes – da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC). Além de ser 

a segunda força político-económica é, também, um 

Estado fornecedor de efectivos militares para a 

composição da 5 ª Brigada Militar de Unidade Africana 

(African Standby Forces), com sede em Gaborone, 



5 

 

Botswana. Esta força foi criada no espaço da área de 

defesa da União Africana e tem como base o Protocolo 

Relativo ao Conselho para a Paz e Segurança (CPS) da 

União Africana, entrada em vigor em 26 de Dezembro 

de 2003, visando para a promoção da paz, segurança e 

estabilidade em África. Foi criada no âmbito da 

“Arquitectura de Paz e Segurança Africana” para o 

Século XXI. 

Por falar em Paz e estabilidade recordemos o 13º 

aniversário do ataque terrorista aos EUA. A região 

centro-africana é uma das regiões africanas onde o 

terrorismo (marítimo e jihadista) se faz mais sentir. 
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� 2. Angola e a política de defesa da África 

central: 

� Angola tem nos sido apresentado como um dos 

principais vértices da política de paz, estabilidade e 

seguranças africanas na desordenada região centro do 

continente, seja na Comunidade Económica dos Estados 

da África Central (CEEAC), seja na zona envolvente dos 

Grandes Lagos bem como. 

 

Não se pode esquecer o impacto que as sucessivas crises 

político-militares da região, reconhecida pela sigla 

CIRGL ou Grandes Lagos (ou seja, na área 

compreendida entre o leste da República Democrática 

do Congo (RDC) e da antiga região Urundi – engloba as 

Repúblicas do Ruanda e do Burundi), vem mantendo 

sobre os países vizinhos, em particular no Uganda e no 

Quénia, este igualmente afectado pela sua proximidade à 

Somália e à instabilidade político-militar do Corno de 
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África, ou, ainda, na República Centro-Africana (RCA) 

bem como na Nigéria (embora esta não faça parte da 

CEEAC) devido ao terrorismo jihadista. 

 

E nesse aspecto Angola, nomeadamente a sua capital, 

Luanda, tem sido uma importante – talvez, ultimamente, 

a mais importante, – placa giratória para os diplomatas 

africanos, europeus e norte-americanos ou para a ONU, 

no que concerne à solução das questões relacionadas 

com a República Democrática do Congo e as sucessivas 

rebeliões e insurreições no Leste do país, nomeadamente 

nas províncias do Kivu (Norte e Sul), no leste da RDC, 

ou nas questiúnculas políticas – por vezes com recurso a 

elementos armados – em outras zonas do país; bem como 

nas recentes rebeliões da República Centro-Africana, 

originadas entre cristãos e animistas e islamitas radicais; 

tal como na instável zona dos Grandes Lagos (não 

esquecer as sucessivas incursões de militares ruandeses, 
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com a desculpa de perseguirem os banyamulenges – 

rebeldes tutsis, hoje agrupados no Congresso Nacional 

para a Defesa do Povo (CNDP), que chegaram a apoiar 

Kabila) ou rebeldes hutus das Forças Democráticas de 

Libertação do Ruanda (FDLR). 

 

�  
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� 3. Angola e a sustentabilidade do Golfo da 

Guiné: 

� Sobre esta questão vou tomar como ponto de sustentação 

e apoio um trabalho efectuado há cerca de ano e meio – 

com a colaboração do tenente-coronel Luís Bernardino – 

sobre a ZOPACAS (ou ZPCAS – Zona de Paz e de 

Cooperação do Atlântico Sul) e a Comissão do Golfo da 

Guiné (CGG), para a Revista Militar (RM 2532, Jan, 

2013: 43-61). Angola um dos Estados-membros da 

ZOPACAS, que abordaremos, um pouco, mais adiante. 

A CGG surgiu pela via de uma cimeira realizada por 

alguns países da região, na capital gabonesa de 

Libreville, em 2001, na sequência de uma proposta 

nigeriana de 1999. Na cimeira que formalizou a criação 

da CGG os Chefes de Estado e de Governo presentes e 

signatários incrementaram, consensualmente, uma ideia 

que conducente a desenvolver uma cooperação 
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estratégica para a segurança regional, com especial 

destaque, na vertente marítima. 

Relativamente à vertente marítima há que salientar a 

deficiente – diria, a inexistente – força marinha de 

guerra dos países da região do Golfo e dos países 

africanos, de uma maneira geral. 

Baseada nisso, Angola está a apetrechar a sua esquadra 

naval com novos meios, tendo, recentemente, comprado 

alguns barcos de patrulha costeira à RPChina e, falou-

se, de também comprar alguns à Alemanha. 

Mais recentemente – soube-se ainda esta semana – a 

marinha de guerra angolana comprou 7 navios 

patrulhas de alto-mar ao Brasil sendo 4 fabricados pelos 

brasileiros e os restantes nos recuperados estaleiros 

navais de Porto-Amboim, na província do Cuanza Sul. 

Ora, a vigilância marítima no Golfo está ser feita por 

marinhas externas, nomeadamente, norte-americanas, 

sob o controlo da AFRICOM, ou de navios latino-
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americanos da ZOPACAS, bem como marinhas 

europeias e asiáticas. 

Em África a África do Sul é a única que mantém uma 

frota de guerra mais avançada. Comprou, há cerca de 5 

anos 3 submarinos. 

De recordar que esta região produz cerca de 5 milhões 

de barris/dia de produção petrolífera. Só Angola produz 

entre 1,9 e 2,1 milhões de barris diários. 

A sede desta comissão encontra-se em Luanda e são 

Estados-membros Angola, Camarões, Gabão, Guiné-

Equatorial, Nigéria, Congo Democrático (RDC), 

República do Congo e São Tomé e Príncipe.  
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A ZOPACAS, tem sede em Brasília e teve como base o 

do Organismo para Proscrição das Armas Nucleares na 

América Latina e no Caribe (OPANAL) criado em 

14.Fevereiro.1967; posteriormente, estendido aos países 

africanos do Atlântico Sul por quanto da criação da 

ZOPACAS, através da Resolução 41/11 de 

27.Outubro.1986. Os EUA votaram contra esta 



13 

 

resolução; Portugal foi um dos que se absteve. É também 

conhecido pelo Tratado de Tlatelolco. 

Visa a desnuclearização do Atlântico Sul a a defesa das 

Zonas Económicas Exclusivas de cada um dos Estados-

membros. 

Mas nem por isso os conflitos diplomáticos deixam de 

ocorrer; a RDC contestou junto da ONU a limitação de 

fronteiras com Angola devido à presença de 

hidrocarbonetos na área que está a ser explorada por 

Angola. 
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� 4. A SADC como supedâneo do triângulo 

estratégico centro-africano: 

� Angola, contrariando as disposições – vontades – da 

União Africana tem uma dupla participação nas sub-

regiões político-económicas africanas da CEEAC e na 

SADC. Esta é, claramente, dominada pela maior 

potência económica e política de África, e um dos 

Estados-membros do G20 e dos BRICS, a África do Sul. 

Mas se a vertente da SADC é manifesta e principalmente 

política e económica, também é um dos organismos 

regionais onde está implantada uma das brigadas 

internacionais criadas pela União Africana no âmbito da 

Defesa e Segurança interna do Continente no espaço da 

“Arquitectura de Paz e Segurança Africana para o Século 

XXI”  (Bernardino, 2008:595). São as African Standby 

Brigades ou African Standby Force (ASF) e, no caso 

presente, temos a 5ª Brigada Militar da União Africana 
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(SADC-Standby Force ou SADCBRIG), com sede em 

Gaborone, Botswana.  
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� 5. Conclusão: 

� Em conclusão, infere-se que Angola, ou mais 

correctamente, a política externa angolana, não está 

limitada a uma única sub-região africana nem é, ou se 

restringe, a uma única dimensão. Angola contribui, à sua 

maneira, para o fortalecimento de duas sub-regiões 

continentais africanas – a CEEAC e a SADC – dentro da 

União Africana segundo o prima de construção de uma 

ordem regional e mundial pacíficas e solidária, fundada 

no Direito e nos princípios do multilateralismo, 

consciente da sua inserção regional, do seu peso 

territorial, económico, cultural e da sua política interna 

e externa. 

Acresce que Angola, com a preocupação no vector de 

segurança, como Estado com projecção regional forte, 

está inserida, igualmente, na CGG onde a ideia de 

segurança se refere à garantia dos interesses económicos 

e políticos dos Estados-membros; tal como em paralelo 
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está na ZOPACAS, outra organização onde a segurança 

predomina, com a garantia que esta organização lhe 

permite assegurar a defesa de Paz no Atlântico Sul. Ora 

estas duas organizações de Paz e Segurança na região 

equatorial apresentam-se como sustentáculos da nova 

configuração político-militar da CEEAC assente na 

constituição da brigada FOMAC e reforçadas nas 

palavras, de ontem, do MIREX George Chicoty, no final 

do encontro com o enviado especial do secretário-geral 

das Nações Unidas para os "Grandes Lagos", Said 

Djinnit, em defender a necessidade uma intervenção 

militar conjunta na RDC para pôr termo à instabilidade 

na região.  

 

 

Obrigado! 

 

Coimbra, 11 de Setembro, de 2014 


