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O País 
 

A Nigéria é um país localizado na África Ocidental e com- 
partilha  fronteiras terrestres  com  a  República de  Benim, 
Chade, Camarões e o Níger. Tem por capital a cidade de 
Abuja e sua população é estimada em 182 milhões de habi- 
tantes, falantes de inglês, o idioma oficial, e dialetos regio- 
nais (hauça, fulani, ioruba, ibo). A economia da Nigéria é 
baseada na exploração de petróleo, serviços financeiros, 
agricultura e agropecuária (café, cacau, amendoim e bana- 
na), e indústria de transformação. Mesmo com um Produto 
Interno Bruto (PIB) de 1,6 trilhões de dólares e sua riqueza 
em recursos naturais, a população cresceu mais que a pro- 
dução alimentícia e fez com que o país precisasse importar 
mais. O país está entre os piores em qualidade de vida e um 
dos primeiros em nível de pobreza. 

 
Armas de Destruição em Massa 

 
A Nigéria é signatária no Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP) e rejeita alegações de que pretende 
adquirir tais armas do Irã, visto que esse está em conflito 
com países do ocidente por causa da decisão de retomar a 
transformação de Urânio em energia atômica. Entretanto, 
há um importante fator em questão, baseado no apoio do 
grupo nigeriano Boko Haram ao Estado Islâmico (EI): o caso 
do grupo terrorista ter alegado que poderia transportar 
armas nucleares da Nigéria para os Estados Unidos da 
América (EUA) através do México. 

 
Política Internacional 

 
A política externa nigeriana é caracterizada pelo foco na 
África e pela valorização de princípios fundamentais de 
dignidade da pessoa humana com a prevalência dos direi- 
tos humanos, a defesa da paz e o repúdio ao terrorismo. 
Porém, a união do grupo nigeriano Boko Haram com o gru- 
po terrorista EI coloca em risco esses princípios. Essa alian- 
ça compromete o mundo todo uma vez que fazem apela- 
ção aos muçulmanos a se juntarem e jurarem fidelidade ao 

 

 

 

EI na África Ocidental e lutarem contra todos que tentam 
intervir no Oriente com o falso discurso de proteção e res- 
ponsabilidade civil. Dessa forma, aqueles que estão dispos- 
tos a lutar em prol dos extremistas islâmicos tem agora a 
opção de mais uma porta de entrada: a Nigéria. 


