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“Incursões na Teoria da Resolução de Conflitos constitui um 
contributo científico e editorial importante no plano 
académico e da literatura especializada em Portugal. 

Posicionando-se no plano geral das Relações Internacionais, 
a obra enquadra-se no âmbito dos estudos de segurança 

e da investigação sobre a paz e os conflitos. Numa 
conjuntura internacional que se caracteriza pela 

proliferação de conflitos recorrentes e de novas formas 
de exercício da violência e do emprego da força, 

o presente livro contribui para uma melhor compreensão 
das perspetivas teóricas, dos conceitos e dos métodos 

de investigação ao dispor do investigador, que informam 
uma análise sustentada da conflitualidade, dos instrumentos 

de prevenção e resolução dos conflitos e da construção 
e consolidação da paz na contemporaneidade.” 

Isabel Ferreira Nunes – Investigadora do OBSERVARE – Observatório 
de Relações Externas, Universidade Autónoma de Lisboa (UAL). Chefe de Equipa 

Multidisciplinar do Centro de Estudos e Investigação, Instituto de Defesa Nacional (IDN).

“Este livro mapeia a área da resolução de conflitos, com um enfoque em métodos 
e técnicas, contribuindo para um melhor entendimento das respostas dadas 

a conflitos violentos intraestatais, sublinhando formas de (re)ação face aos 
múltiplos desafios de segurança que estes implicam. O contributo torna-se ainda 

mais rico, ao suprir uma lacuna na bibliografia em língua portuguesa, 
constituindo um manual essencial e de leitura obrigatória para a introdução a 

estes tema.” 
Raquel Freire – Professora de Relações Internacionais, Faculdade de Economia da Universidade 

de Coimbra (FEUC).

“Este é um livro essencial para todos os que se interessam pelos temas 
da conflitualidade contemporânea, resoluçāo de conflitos e construçāo da paz. 

É-o nāo apenas porque compila, em língua portuguesa, um conjunto 
de contributos teóricos, metodológicos e empíricos fundamentais para uma 

análise aprofundada destas problemáticas, como o faz a partir de uma visāo 
multidimensional, em que à produçāo de conhecimento sobre a dinâmica 
dos conflitos se associa a análise critica dos instrumentos e metodologias 

para a sua resolução” 
Helena Carreiras – Professora Associada, Instituto Superior de Ciências do Trabalho 

e da Empresa – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL).


