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Actas



O “multi” nas missões de paz multidimensionais: uma análise crítica

Palavras chave: Missões de paz, multidimensional, violência, humanitarismo

Ao longo dos anos, as missões de paz da ONU têm evoluído, e, de mandatos estanques e 

específi cos, têm-se tornado mais amplos e abrangentes, o que implica uma gestão compl-

exa de recursos e objectivos. Além disso, a abordagem tradicional “por etapas” deu lugar a 

respostas inter-ligadas a vários níveis e que requerem o envolvimento de agentes militares 

e civis, com objectivos e princípios de acção diferenciados mas inter-relacionados. Este 

trabalho apela a um olhar crítico sobre as inter-ligações implícitas na natureza e alcance 

“múltiplo” das missões de paz multidimensionais, incluindo a forma como evoluíram a fi m 

de incluírem aspectos humanitários. Os desafi os associados a esta inclusão serão abordados 

no que concerne coordenação e efectivação da operacionalidade de mandatos e capacitação. 

Os aspectos locais e comunitários das intervenções serão destacados ao analisarmos a forma 

como a amplitude dos mandatos pode enfrentar estes desafi os, e adoptar uma abordagem 

integrada na gestão de confl itos e condução de acções humanitárias, de modo a responder 

aos cenários de violência complexa onde estas missões se desenrolam.

Maria Raquel Freire – Investigadora do Centro de Estudos Sociais e professora de Relações Inter-

nacionais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC). Doutora em Relações 

Internacionais pela Universidade de Kent, Reino Unido. Mestre em Relações Internacionais pela 

mesma universidade e licenciada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho. É mem-

bro do Conselho Editorial da Global Society, Journal of Interdisciplinary International Relations, do 

Conselho Editorial e de Aconselhamento da London Security Policy Study Series, Institute of Security 

Policy, Londres, e do Conselho Editorial da Revista Relações Internacionais. Os seus projectos de 

investigação actuais centram-se na análise da política externa russa e das políticas de segurança euro-

peias, bem como peacekeeping e peacebuilding.

Paula Duarte Lopes – Investigadora no Grupo de Estudos da Paz do Centro de Estudos Sociais e 

Professora do Grupo de Relações Internacionais na FEUC. Lecciona a nível pré e pós-graduado em 

Relações Internacionais, incluindo o Mestrado em Relações Internacionais e o Doutoramento em 

Política Internacional e Resolução de Confl itos. Doutorou-se pela Johns Hopkins University, E.U.A. 

e concluiu o mestrado na London School of Economics and Political Science, Reino Unido.

Daniela Nascimento – Investigadora no Grupo de Estudos da Paz do Centro de Estudos Sociais e 

Professora do Grupo de Relações Internacionais na FEUC. Lecciona a nível pré e pós-graduado em 

Relações Internacionais, incluindo o Mestrado em Relações Internacionais e o Doutoramento em 

Política Internacional e Resolução de Confl itos. Doutorou-se em Política Internacional e Resolução 

de Confl itos pela Universidade de Coimbra e obteve o Mestrado Europeu em Direitos Humanos e 

Democratização (2002-2003) pela Universidade de Pádua (Itália) e pela Universidade de Deusto-

Bilbao (Espanha). 
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