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Resumo
Arquitetura de Paz e Segurança em África: Uma
Análise Estratégica

Abstract
This is a descriptive study in the realm of strategy,
focused on creating a holistic and meaningful picture
about the mechanisms and purpose of the African Peace
and Security Architecture (APSA). The overall intent
is to analyze the mechanisms developed, or in a developing stage, by the African Union (AU) and regional
organizations to address peace and security issues in
Africa, with the ultimate goal of contributing to a better
understanding of African security context at the strategic level. By using the strategic model of Ends-WaysMeans, this study concluded that the APSA is a viable
security strategy to deal with the principal threats in
Africa. However, there are still important shortcomings
and its effectiveness is dependent upon three critical
ingredients: political will of AU Member States, developments at the regional level, and by addressing the
external threats much more consistently, covering the
security dimension of the APSA in the same extent of
its peace dimension.

Este é um estudo descritivo no campo dos estudos
estratégicos, centrado numa abordagem holística
dos diversos mecanismos e objetivos da Arquitetu‑
ra de Paz e Segurança Africana (APSA). A intenção
é analisar os mecanismos desenvolvidos (ou em
fase de desenvolvimento) pela UA e pelas organi‑
zações regionais africanas para abordar questões
de paz e segurança em África, com o objetivo úl‑
timo de contribuir para uma melhor compreensão
do contexto de segurança africano ao nível estraté‑
gico. Ao utilizar o modelo estratégico Ends-WaysMeans, este estudo conclui que a APSA é uma
estratégia de segurança viável para lidar com as
principais ameaças em África.
No entanto, há ainda lacunas importantes e sua efi‑
cácia depende de três ingredientes fundamentais:
a vontade política dos Estados membros da UA,
os desenvolvimentos ao nível regional, e do trata‑
mento das ameaças externas de uma forma muito
mais consistente, abrangendo a dimensão “de se‑
gurança” da APSA na mesma extensão que a sua
dimensão “de paz”.
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