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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

Num contexto geopolítico de grande incerteza, a aprendizagem  e  reflexão sobre os  

principais  temas africanos permitem uma melhor perceção sobre  a  realidade  africana  

nos  contextos  mundial  e regional. Através da leitura de obras de referências da área 

dos Estudos Africanos serão analisados nas diversas sessões os principais temas 

africanos, sendo a ênfase colocada nos domínios  político,  estratégico  e  militar,  

permitindo  assim estabelecer um quadro de análise sobre as estratégias dos atores do 

continente africano, em articulação com outros atores do sistema internacional, centrado 

na gestão da conflitualidade regional. Esta reflexão teórica será complementada com a 

análise de  estudos de caso  concretos  que  tem  por  objetivo  estimular  um  debate  

fundamentado  sobre  as  mais recentes tendências do trabalho político nesta área. 

OBJECTIVOS DA DISCIPLINA E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR  

Reconhecer  a  importância  da  realidade  histórica  africana  no  quadro  das  dinâmicas  

de segurança e defesa; Caracterizar  a  conjuntura  de  segurança  global  e  o  seu  

impacto  nas  dinâmicas  de segurança em África; Interpretar  as  dinâmicas  

geopolíticas  e  geoestratégicas  no  continente  africano,  bem como os seus fatores 

estruturantes; Caracterizar os principais mecanismos de prevenção e gestão de conflitos 

em África; Reconhecer o  papel  das  Organizações  Internacionais  nas  dinâmicas  de  

segurança  em África; Caracterizar os principais fatores e dinâmicas associadas ao 

processo de reconstrução de Estados; Reflexão sobre os contributos dos estudos 

africanos para debate atual. Subjacente a estes objetivos temáticos está todo um 

percurso que visa familiarizar os alunos com estratégias e instrumentos de pesquisa a 

análise para a apresentação de exposições orais e a elaboração de trabalhos científicos.  

Competências: Adquirir conhecimentos teóricos e  práticos  sobre  a  área  dos  Estudos 

Africanos  que permitam identificar e debater de modo fundado conceitos, correntes 

temas e políticas  que  marcam  a  disciplina.  Apresentação  de  exposições  orais,  e 

elaboração de um portefólio sobre um estudo de caso (pesquisa bibliográfica orientada e 

análise de textos para desenvolvimento de um tema de investigação).  
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METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)  

Ensino: Teórico-Prático.  

Avaliação: Uma média ponderada dos seguintes elementos de avaliação: 1. Presença, 

pontualidade e participação dos alunos nas aulas (25%); Trabalhos de grupo (35%); 

Trabalho individual (40%). 


