Intervenções militares e presença militar estrangeira
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2.º período: a partir da década de 90

PRESENÇA MILITAR EM ÁFRICA NA ACTUALIDADE
A presença militar em África na actualidade decorre, sobretudo, da participação em operações de
paz das Nações Unidas (NU) e da salvaguarda de interesses estratégicos na região, realçando-se,
além da enorme e significativa participação de países asiáticos nas operações das NU (actualmente, os três maiores contribuidores de tropas são o Paquistão, o Bangladeche e a Índia), a presença
militar francesa, americana e chinesa.
A presença militar francesa em África é muito significativa, em consonância com os seus interesses
e história na região, apesar de nos últimos anos se assistir a uma redução, em virtude de alterações
na política de segurança e defesa. Existem várias bases que servem de apoio à actividade militar em
África, sendo três delas permanentes. A maior é no Jibuti, com cerca de 2900 militares, existindo
outra no Senegal, com 1200 homens, e outra no Gabão com 980. Em Junho de 2009, dos 10700
militares envolvidos em operações militares no exterior, cerca de 3900 encontravam-se em África,
principalmente na Costa do Marfim, na RD do Congo, no Chade e na República Centro-Africana.
A presença militar americana, ao contrário da francesa, está a aumentar. Foi criado um comando
regional, em 2007 – o AFRICOM – atribuindo-se-lhe a função de acompanhar e apoiar as actividades no âmbito da segurança e defesa, nomeadamente o combate ao terrorismo e proliferação de
armas de destruição maciça, a resolução de conflitos regionais, mitigação de desastres naturais
e humanitários e, sobretudo, garantir a liberdade de acção estratégica na região. Tem implementado e apoiado programas em todo o continente, assegurando acordos de diversa natureza.
Para apoio das suas actividades tem utilizado, principalmente, a base permanente que possui no
Jibuti, onde está sedeada uma Força Conjunta (CJTF – HOA), e a ilha da Ascensão, no Atlântico.
Em Dezembro de 2008 possuíam cerca de 1950 militares em actividade em África.
A presença militar chinesa suporta e decorre da estratégia da China para África – reforço dos
laços com países e organizações africanas, perdão da dívida, ajuda ao desenvolvimento e participação em operações de manutenção da paz em África – para ganhar influência e garantir acesso
a recursos energéticos e estratégicos. A estratégia militar assenta em três vertentes principais,
nomeadamente, a venda de armas, a assessoria e capacitação de forças militares africanas e a participação em operações de paz. Com actividade em praticamente todo o continente, realçam-se
os acordos económicos e militares com Angola, Sudão (onde possui cerca de 4500 homens para
protecção das infra-estruturas energéticas que possui na região), Zimbábue, Congo e Egipto. No
âmbito do seu crescente envolvimento em operações de paz, a China participa em seis das sete
operações das NU em África, com cerca de 1650 homens, entre militares e polícias, e assegurando o comando da operação MINURSO, no Sara Ocidental.
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INTERVENÇÕES MILITARES DESDE A DÉCADA DE 60
Local

Angola

Burundi

Camarões

Chade

Comoros

Ano

Interventor(es)

1974-1976

Zaire, EUA, África do Sul,
Cuba (com apoio soviético)
África do Sul; Zaire, Namíbia
Zâmbia, Namíbia

1989-1995
1998-2001
1990-1992
1995-2001

Tanzânia
Tanzânia, Zaire, Uganda,
Zimbábue

1960-1964

França

1968-1972
1978-1984
1986-2007

França
França, Líbia, Nigéria
Sudão, Burquina-Faso, Líbia,
Togo, França

1995

França

Congo (Brazzaville)

1997-1999

Angola

Corno de África
(Ogaden)

1977-1978

Somália, Iémen (do Sul),
Cuba, URSS

Costa do Marfim

1970
2002-2007

França
França

Jibuti

1991-1994

França

Etiópia

1989-1991
1998-2001

Sudão, Líbia
Eritreia

Gabão

1990

Gâmbia
Guiné
Guiné-Bissau

Senegal

2000-2001

Libéria

Lesoto

1989-1996

UNAVEM I, II, III – Missão das NU (1991-1997);
MONUA – Missão das NU (1997-1999)

Moçambique

MIOB – Missão da OUA (1993-1996);
MIAB – Missão da União Africana (UA) (20032004);
ONUB - Missão das NU (2004-2006)

Quénia

Missão da OUA (1981-1982);
UNASOG – Missão das NU (1994);
EUFOR Chade-RCA – Missão da União Europeia
(UE) (2007-2009);
MINURCAT – Missão das NU na RCA e Chade
(2007-…)

República Centro-Africana (RCA)

Ano

1982
1989-1992

1964

1979
2001
2006

1977-1978
ONUC – Missão das NU (1961-1964)

República
Democrática do
Congo
(Zaire, até Maio de
1997)

1991
1996-2001

UNOCI – Missão das NU (2004-…)

UNMEE – Missão das NU (2000-2008)

Interventor(es)

África do Sul
Zimbábue, Quénia

Guiné, Senegal
SADC (Comunidade para o
Desenvolvimento da África
Austral)

Operação BOLEAS – Missão da SADC (1998-1999)

ONUMOZ – Missão das NU (1992-1994)

Reino Unido

França
Líbia
França

MISAB – Missão interafricana de monitorização dos
acordos de Bangui (1997);
FOMUC – Missão da Comunidade Económica e
Monetária da África Central (CEMAC) (2002-2008);
MINURCA – Missão das NU (1998-2000);
MINURCAT – Missão das NU (2007-…);
MICOPAX – Missão da CEMAC (2008-…)

França, Bélgica, Marrocos,
Senegal, EUA
França, Bélgica
Burundi, Ruanda, África
do Sul, Uganda, Angola,
RCA, Chade, Congo, Quénia,
Namíbia, Sudão, Tanzânia,
Zimbábue

ARTEMIS – Operação da UE (2003);
EUFOR R.D. Congo – Operação da UE (2006);
MONUC – Missão das NU (1999-…)

Uganda, Zaire, França
República Democrática do
Congo

UNOMUR – Missão das NU no Uganda e Ruanda
(1993-1994);
UNAMIR – Missão das NU (1993-1996)

1990-1994
1998-2001

Serra Leoa

1991-2001

Libéria, Guiné, Nigéria,
Burquina-Faso

ECOMOG – Missão da CEDEAO (1998-2000);
UNOMSIL – Missão das NU (1998-1999);
UNAMSIL – Missão das NU (1999-2005)

Somália

1982
1989-2001

Etiópia
Etiópia

IGASOM – Missão da Autoridade InterGovernamental para o Desenvolvimento (IGAD)
(2005-2007);
UNOSOM I, II – Missão das NU (1992-1995);
AMISOM – Missão da UA (2007-…)

Suazilândia
ECOMOG – Missão da Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) (19981999)

Missões/intervenções de Organizações
Internacionais

Ruanda

Sudão

1963
1989-2001

Reino Unido
Etiópia, Quénia, Líbia,
Eritreia, Uganda

Tanganica

1964

Reino Unido

Tunísia

1980

Líbia

1964
1979
1989-1991
1994-2001

ECOMOG – Missão da CEDEAO (1990-1999);
UNOMIL – Missão das NU (1993-1997);
UNMIL – Missão das NU (2003-…)

Uganda

2000-2001

Costa do Marfim, Burquina-Faso, Líbia, Serra Leoa
Guiné

1958-1963
1977-1978

França, Espanha
Polisário, Marrocos

MINURSO – Missão das NU (1991-...) em Marrocos,
no Sara Ocidental.

Zimbábue

Libéria

Mauritânia

Local

França

1981

1998-1999

Missões/intervenções de Organizações
Internacionais

1982

Reino Unido
Líbia, Tanzânia
Quénia, Zaire, Sudão
Sudão, Zaire

AMIS – Missão da UA (2004-2007);
UNMIS – Missão das NU (2005-…);
UNAMID – Missão híbrida UA/NU (2007-…) (Darfur)

UNOMUR – Missão das NU no Uganda e Ruanda
(1993-1994)

África do Sul
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