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Estes são soldados da Força de Brigada de Intervenção (FBI) 

durante a intervenção MONUSCO das NU na RDC em 2013. 

O que há de único sobre eles? 



Pergunta:

Qual o impacto do aumento do terrorismo nas operações de apoio à paz em 

África?



Pergunta:

Qual o impacto do aumento do terrorismo nas operações de apoio à paz em 

África? 

Argumento:

• O aumento de terrorismo em África levou a que ambos as Nações Unidas 

(NU) e a União Africana (UA) a mudar cada vez mais de manutenção de 

paz defensiva para imposição de paz ofensiva.

• Esta mudança para uma imposição da paz contraterrorista e ofensiva gera 

resultados positivos e negativos para as NU, a UA, e os estados membros 

“periféricos”.



Qual a diferença entre operações de 

manutenção de paz e imposição de paz? 
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Missões de Apoio à Paz Atuais da União Africana em

África

– AMISOM: Missão da União Africana em Somália

– UNAMID: Missão das Nações Unidas-União Africana em Darfur

– AU RCI - LRA: Iniciativa de Cooperação Regional liderada pela União Africana Contra o Exército 

de Resistência do Senhor

**** 

– MNJTF: Força Operacional Conjunta e Multinacional na Bacia do Lago Chade



Positivos? Negativos?

Quais são os positivos e os negativos das Nações Unidas

liderarem as operações para combater o terrorismo?
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Positivos? Negativos?
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Positivos? Negativos? 

Quais são os positivos e os negativos da União Africana

liderar as operações de combate ao terrorismo?
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Quais são os positivos e os negativos da União Africana

liderar as operações de combate ao terrorismo?



Positivos? Negativos? 

Quais são os positivos e os negativos da participação dos ditos “países 

periféricos” nas operações das NU e da UA no combate ao terrorismo?
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Positivos? Negativos? 

Poderá ajudar o seu país a

antecipar ameaças 

Poderá arrastar o seu país 

numa guerra longa e cara

Pode ajudar o seu país a

proteger os seus interesses 

económicos

Poderá causar uma oposição 

política doméstica

Poderá oferecer benefícios

de reputação ao seu país

Poderá tornar o seu país 

num alvo de retaliações 

terroristas 

Poderá oferecer-lhe

formação e perícia militar

Poderá distanciar as forças

militares de desafios 
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Quais são os positivos e os negativos da participação dos ditos “países 

periféricos” nas operações das NU e da UA no combate ao terrorismo?



Pergunta:

Como é que este aumento do terrorismo impactou as operações de apoio à paz 

em África?

Argumento:

• O aumento do terrorismo em África fez com que ambos as NU e a UA

desloquem cada vez mais a manutenção da paz defensiva para uma 

imposição da paz ofensiva.

• Este movimento para uma imposição da paz contraterrorista e ofensiva 

gera resultados positivos e negativos para as NU, a UA e os estados 

membros “periféricos”.



Obrigada.


