l i s ta d e a u to r e s

Alexandra Magnólia Dias	Investigadora auxiliar no Centro de Estudos Africanos do Instituto Universitário
de Lisboa onde é investigadora responsável pelo projecto «Monitorização de
Conflitos no Corno de África» financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia. Doutorada em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science com uma tese sobre Uma Guerra Inter-Estatal no
pós-Guerra Fria: Eritreia-Etiópia 1998-2000, que recebeu uma menção honrosa pelo
júri da 2.ª edição do Prémio da Associação Portuguesa de Ciência Política.
Ana Paula Brandão

Professora de Relações Internacionais da Universidade do Minho.

Ana Santos Pinto	Investigadora do ipri – unl, desde 2004, e assistente convidada no Departamento
de Estudos Políticos da fcsh – unl, onde é doutoranda em Relações Internacionais. Tem como principais áreas de investigação académica os estudos europeus, geopolítica do Médio Oriente e questões de segurança e defesa
internacional.
António José Telo

Professor catedrático na Academia Militar, com mais de 20 livros e 200 artigos
publicados sobre temas de história, defesa e relações internacionais.

Bernardo Pires de Lima	Investigador do ipri – unl. Doutorando em Relações Internacionais na fcsh
– unl, onde desenvolve uma tese sobre a nato e o fim da Guerra Fria. Comentador de assuntos internacionais na TVI24 e Rádio Renascença. Colunista do
Diário de Notícias e da Majalla Magazine. É autor de Blair, a Moral e o Poder (Guerra
& Paz, 2008).
Bruno Cardoso Reis

Licenciado e mestre em História (Faculdade de Letras de Lisboa). Tem o mestrado
em Historical Studies pela Universidade de Cambridge (2003). É doutor em
Segurança Internacional (War Studies, King’s College) desde 2008, e a sua tese
sob o título Big Armies and Small Wars deverá ser publicada durante o próximo
ano. Em 2007 publicou Salazar e o Vaticano que recebeu os prémios Vítor de Sá
e Aristides de Sousa Mendes. É actualmente investigador no ics – ul e do idn
e investigador associado do King’s College. É membro do cehr – ucp, do iiss
e da apcp.

Daniel Pinéu

Investigador do ipri – unl. Research associate e docente no Instituto de Ciência
Política da Universidade de Marburgo, Alemanha. Doutorado em Estudos Críticos de Segurança pela Universidade de Gales, Aberystwyth.

Douglas Wheeler

Professor de História jubilado da Universidade de New Hampshire, Durham.
Editor jubilado da Portuguese Studies Review, da Universidade de Trent, Ontario,
Canadá.

Gilberto Carvalho de Oliveira

Doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos na Faculdade
de Economia/Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. Desenvolve
uma tese intitulada Guerra Contra a Pirataria: Uma Perspectiva Crítica sobre a Intervenção das Nações Unidas Contra a Pirataria nas Costas da Somália.

Helena Carrapiço

Investigadora pós-doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra. Professora convidada da James Madison University. Doutorada pelo
Instituto Universitário Europeu, Florença.

José Manuel Tavares Castilho

Licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(1986), mestre em Sociologia pelo iscte – Instituto Universitário de Lisboa
(1997) e doutor em História Social Contemporânea pela mesma instituição
(2008). Actualmente, é investigador do cesnova – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa. De entre as publicações mais recentes
destacam-se os livros Os Deputados da Assembleia Nacional, 1935-1974 (2009) e Os
Procuradores da Câmara Corporativa, 1935-1974 (2010).

José Manuel Félix Ribeiro

Economista. Licenciado em Economia pelo iscef em 1971. Aposentado do
Departamento de Prospectiva e Planeamento e Relações Internacionais do Minis-
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tério do Ambiente e Ordenamento do Território de que foi subdirector-geral
entre 1995 e 2006, e onde coordenou a área de informação internacional até
2009. Responsável, até 2011, da área de prospectiva nos Cursos de Dirigentes
da Administração Pública no Instituto Nacional de Administração. Colaborador
regular do Instituto de Defesa Nacional e do ipri – unl. Doutorando em Relações Internacionais na fsch – unl. Tem obra publicada sobre economia internacional, geopolítica e prospectiva.
Luís Eduardo Saraiva

Coronel de Cavalaria do Exército (na reserva). Assessor e investigador no Instituto
de Defesa Nacional. Licenciado em Ciências Militares e mestre em Relações
Internacionais. Doutorando na Universidade Lusíada onde prepara uma tese
sobre a relação entre o desenvolvimento na África e a segurança da Europa.

Marc-Antoine P. de Montclos

Doutorado em Ciência Política. Especialista em conflitos armados na África
Subsariana. Diplomado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, onde lecciona e investigador no Institut de Recherche pour le Développement (ird), tem
acompanhado regularmente missões de estudo a África, nomeadamente Nigéria, África do Sul e Quénia. Autor de numerosos artigos e livros, dos quais
Guerres d’aujourd’hui (2007) e Etats faibles et sécurité privée en Afrique noire (2008).

Mateus Kowalski

Mestre em Ciências Jurídico-Internacionais e doutorando em Política Internacional e Resolução de Conflitos na Universidade de Coimbra. Actualmente, é
consultor jurídico no domínio do direito internacional público no Ministério
dos Negócios Estrangeiros. É autor de publicações sobre teoria do direito internacional, direitos humanos, o sistema das Nações Unidas e assuntos relacionados com segurança.

Paulo Barcelos

Investigador do Instituto de Filosofia da Linguagem da fcsh – unl. Investigador do Observatório Político. Doutorando em Ciência Política na fcsh – unl.

Pedro de Pezarat Correia

Oficial-general do Exército na situação de reforma. Professor convidado na
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e conferencista em outras
instituições de ensino superior. Seis comissões durante a guerra colonial, Índia
(1954-1957), Moçambique (1961-1963 e 1964-1966), Angola (1966-1968 e 1973-1975) e Guiné (1969-1971). Tem colaborado com órgãos de informação e participado em diversos colóquios sobre temas relacionados com o 25 de Abril, a
guerra colonial e os conflitos internacionais, tendo dezenas de livros e trabalhos
publicados.

Pierre-Michel Joana

Major-general do Exército francês (na reserva) e especialista em assuntos de
segurança e defesa em África. Entre 2008 e 2010, foi representante especial do
alto-representante/secretário-geral da ue, Javier Solana, para o desenvolvimento
das capacidades africanas de manutenção de paz, tendo sido também nomeado
em 2009 como representante pessoal do alto-representante/secretário-geral para
a Somália. De Março de 2010 a Março de 2011 foi conselheiro especial para a
paz e segurança em África junto do director-geral para as Relações Externas e
Assuntos Político-Militares da ue.

Thiago Carvalho

Investigador do ipri – unl e do Centro de Estudos de História Contemporânea
Portuguesa (cehcp). Mestre em História das Relações Internacionais pelo iscte,
prepara actualmente uma tese de doutoramento sobre as relações luso-brasileiras entre 1968 e 1985.

Vítor Viana

Major-general do Exército. Director do Instituto da Defesa Nacional. É mestre
em Estratégia pelo iscsp. Desempenhou funções de comando e estado-maior
e leccionou no Instituto de Altos Estudos Militares, onde também chefiou a
Secção de Ensino de Estratégia. Foi assessor militar do antigo Presidente da
República, Dr. Jorge Sampaio, comandou a Escola Prática de Artilharia e exerceu as funções de chefe de gabinete do ministro da Defesa Nacional durante
cerca de cinco anos.
	Tem diversas publicações, entre as quais A Evolução do Conceito Estratégico
Nacional, da Fundação ao Estado Novo e Segurança Colectiva: a onu e as Operações de Apoio à Paz.
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