Os conflitos das últimas cinco décadas
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b.
• Burundi – Região ocidental. Entre Forças Armadas do Burundi e forças hutu
enquadradas na Forças para Libertação Nacional;
• Chade – Região oriental + Njamena. Entre as forças governamentais e dois grupos
rebeldes: a Union des Forces pour la Democracie et le Development (UFDD) e o
Rassemblement des Forces pour le Changement (RFC);
• Sudão – Sul, região de Abyei. Entre forças governamentais do norte e antigos
rebeldes do sul do Sudão;
• Uganda (norte) + Sudão (sul) + República Democrática do Congo (norte) +
República Centro Africana (sudoeste) – Forças governamentais do Uganda contra
bases e localizações do Lord´s Resistance Army.
c.
• Angola – Região de Cabinda. Entre as Forças Armadas Angolanas e rebeldes no seio da
Frente de Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC) – Forças Armadas de Cabinda (FAC);
• República Centro Africana – Região norte. Confrontos entre forças governamentais e
rebeldes da UFDR e APRD;
• Mali – Região noroeste. Entre forças governamentais e grupo rebelde Turareg;
• Níger – Região noroeste. Entre as forças governamentais e o Mouvement Nigerian pour
la Justice (MNJ);
• Nigéria – Delta do Níger. Entre forças governamentais e o Mouvement for the
Emancipation of the Nigeria Delta (MEND);
• Senegal – Região de Casamansa. Entre forças governamentais senegalesas e
Mouvement des Forces Democratiques de Casamance (MFDC).
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dos conflitos que grassavam nestes países,
poderá, também, constituir um exemplo
interessante. ■

GUINÉ EQUATORIAL

a.
• República Democrática do Congo – Regiões de Ituri e Kivu Norte e Sul. O início
deste conflito reporta-se ao ano de 1998 e corresponde ao despontar da segunda
guerra na RDC, após deposição de Joseph Mobutu e chegada ao poder de Laurent
Kabila;
• Etiópia – Região de Ogaden junto à fronteira com a Somália. Confrontos entre as
forças governamentais e a Ogaden National Liberation Front;
• Somália – Regiões centro de sul. Conflito a envolver múltiplos grupos armados com
destaque para os de inspiração islâmica, as forças afectas ao Governo Federal
Transitório e militares etíopes;
• Sudão – Região de Darfur. Envolve forças armadas sudanesas, milícias árabes
apoiadas pelo Governo sudanês e grupos rebeldes armados;

e Costa do Marfim — Libéria no âmbito
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Conflitos Armados: Conflitos nos quais forças governamentais combatem
insurgentes armados ou onde grupos armados combatem entre si.
a. De Alta Intensidade ( + de 1.000 mortes por ano, incluindo as
provocadas pelo agravamento da violência e as causadas pela
malnutrição e doença agravadas pelo conflito);
b. De Média Intensidade (Pelo menos 25 mortes por ano e um total
acumulado de pelo menos 1.000 mortes desde o início do conflito
mas menos de 1.000 no ano anterior);
c. De Baixa Intensidade (Pelo menos 25 mortes por ano mas com
um total acumulado de baixas inferior a 1.000).

Fonte: United States Department of State, Humanitarian Information Unit, disponível em http://hiu.state.gov. Revisto e adaptado.
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