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Tema: Intervenções para a consolidação da paz e para a reforma do sector de segurança em 

Estados ditos frágeis e/ou em situação de pós-conflito.  

Docentes: Carina Franco  

Programa: 

O módulo pretende explicar, analisar e refletir sobre a complexidade inerente aos cenários pós-

conflito (armado) nomeadamente no que respeita a iniciativas com vista à consolidação da paz 

e reconstrução do Estado. Primeiramente, será feita uma apresentação do estabelecimento e 

da prática de Comissões de Verdade ou Comissões de Verdade e de Reconciliação, enquanto 

instrumentos de pacificação e de transição para a paz.  Explicar-se-á ainda a importância, assim 

como os desafios, dos processos de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) de 

antigos combatentes para a consolidação da paz e para a reforma do sector da segurança 

(enquanto componente da reconstrução do Estado).  

Na segunda parte do módulo são apresentados vários estudos de casos em África, no Médio 

Oriente, na Ásia, e na América Latina, para ilustrar e refletir sobre a reconstrução pós-conflito e 

em como as respostas da comunidade internacional se podem tornar ineficazes quando não 

enquadradas numa abordagem focada nas causas do conflito e nas condições de 

desenvolvimento inerentes a uma cultura de paz. Assim, far-se-á uma apresentação do nexo 

paz-segurança-desenvolvimento, incluindo oportunidades e desafios inerentes. 
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