Call for papers
Conferência Internacional “A Prevenção e a Resolução de Conflitos em
África”
O Instituto da Defesa Nacional (IDN), em parceria com o Centro de Estudos
Africanos do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), promoverá nas instalações do IDN em Lisboa, a
10 e 11 de Outubro de 2011, uma Conferência Internacional sobre “A Prevenção e a
Resolução de Conflitos em África”.
Apresentação
Actualmente, a prevenção e a resolução de conflitos constituem uma das pedras
basilares das políticas dos Estados e da acção das organizações internacionais, tendo
assumido uma relevância crucial num tempo de multiplicação das ameaças à segurança
de Estados e de cidadãos.
No tocante a África, salienta-se a mudança operada nas teorizações dos
hipotéticos cenários conflituais para, por exemplo, delinear operações e missões de
apoio à paz. O cenário dos conflitos políticos, económicos e sociais tornou-se mais
imprevisível devido à elevada porosidade das fronteiras, à menor convencionalidade dos
actores e à polivalência das práticas políticas e sociais, entre outros factores. Nalgum
sentido, tal obriga a análises mais holísticas, assim como à problematização de
conceitos fulcrais para a destrinça de conflitos de âmbito e de significado político e
social assaz diversos.
Objectivos
Na Conferência A Prevenção e a Resolução de Conflitos em África pretende-se
uma reflexão teórico-metodológica pertinente para equacionar as dinâmicas da evolução
política em África, a fim de potenciar a análise das possibilidades e dos limites de
actuação com vista à prevenção e resolução de conflitos.
Complementarmente a uma reflexão teórica, especialmente atenta à
aplicabilidade e à valia interpretativa de conceitos e noções a um contexto
historicamente complexo e política e socialmente plural e dinâmico, procurar-se-á obter
um exercício prospectivo acerca das prováveis facetas de conflitos, seja pela
identificação de possíveis cenários e de eventuais actores políticos, económicos, sociais
e ideológicos, seja pela referência a crivos a ter em conta em propostas de desenhos
políticos e sociais que se antecipem a problemas políticos ou lhes apontem eventuais
soluções.
Valorizando a interacção de diferentes desempenhos e registos, a Conferência
propõe-se congregar académicos, militares, diplomatas, funcionários e voluntários de
Organizações Não Governamentais (ONG) numa reflexão que permita aos actores e às

1

instituições dotarem-se de conhecimentos e de referências para a ponderação necessária
a uma actuação consonante com a permanente mutação dos conflitos.
Eixos Temáticos
Sem prejuízo da aceitação de outras propostas que respondam ao tema geral,
adiantam-se quatro eixos temáticos:
 Conflitualidade e reconstrução das sociedades em África
Pretende-se obter contributos que tracem um ponto de situação, um quadro
conceptual, que reportem ilacções de situações passadas, salientando o papel dos
diferentes actores, desde os Estados e as organizações internacionais e regionais até às
ONG e à sociedade civil.
 O ambiente e a competição pelos recursos
O ambiente e os recursos apresentam-se como factor de possível conflitualidade.
Para este painel, aceitam-se textos que abordem a competição pelos recursos, entre eles,
a água, a terra, os minérios e a energia, enquanto factor a ter em conta na prevenção e
resolução de conflitos.
 Empresas (trans)nacionais: desígnios políticos, estratégias económicas e
responsabilidades sociais
Na esteira do crescente escrutínio sobre o impacto das actividades económicas,
convida-se a uma reflexão sobre o papel das empresas no continente africano que realce
os desígnios políticos pelos quais as empresas se movem, a sustentabilidade das suas
estratégias económicas e as responsabilidades sociais enquanto factores de
conflitualidade ou enquanto instrumentos de composição de interesses.
 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a resolução de
conflitos em África
Para além da avaliação dos fundamentos políticos e sociais da acção cooperativa
e diplomática da CPLP na resolução de conflitos em África, acolher-se-ão
comunicações que equacionem os condicionalismos e as possibilidades de actuação da
CPLP - valorizando-se os contributos relativos ao caso da Guiné-Bissau - e que, no
tocante ao Golfo da Guiné, reflictam sobre o papel da CPLP na área de actuação da
Comissão do Golfo.
Calendarização
A Conferência será aberta ao público. Os interessados em apresentar
comunicações deverão respeitar a seguinte calendarização
30 de Abril – submissão de propostas de comunicações
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30 de Maio – comunicação da Comissão Científica sobre a aceitação das
propostas
15 de Setembro – entrega dos textos finais e publicitação no site do IDN
Os resumos das comunicações deverão ter no máximo 200 palavras e ser
acompanhados de uma breve nota biográfica dos proponentes, com indicação da
respectiva filiação institucional e de contactos pessoais, para o seguinte e-mail:
idn.conferencia.africa@defesa.pt
Os textos finais deverão ser entregues no prazo estipulado para favorecer a
participação e a discussão na Conferência. Devem ser textos originais e estar
disponíveis para publicação na revista Nação e Defesa de acordo com as suas normas de
colaboração, consultáveis em http://www.idn.gov.pt/ - Publicações/Nação e Defesa/Normas
de Colaboração.
Com base numa avaliação científica, os artigos aceites poderão integrar uma
publicação autónoma ou ser publicados na revista Nação e Defesa.
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