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CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Aos senhores delegados e professores, 

 

Bem-vindos ao XVII Fórum FAAP.  

É com muita honra que apresentamos a vocês o Programa das Nações Unidas 

para Desenvolvimento (PNUD), que tem como objetivo a discussão sobre o 

desenvolvimento socioeconômico no Sahel. 

Nós somos três diretores e estamos no terceiro semestre de nossa graduação em 

Relações Internacionais. Cada um de nós possui diferentes experiências com 

simulações. Fomos delegados, staffs e mesas antes, alguns mais vezes que outros, 

porém nunca fomos diretores do Fórum FAAP, e por essa mesma razão que estamos 

igualmente ansiosos e gratos por participar de um evento que carrega tanto respeito e 

tradição em seu repertório. 

Acreditamos que o tema que será discutido é de extrema relevância, pois os 

problemas no Sahel perduram por muito tempo, e nas raras vezes que há mobilização 

para apoiar a região, ela é ineficaz. Esperamos desenvolver o assunto de forma 

comedida e competente sempre visando uma conclusão vantajosa para todos os lados. 

Gostaríamos de avisá-los de que estaremos à disposição antes do evento para sanar 

qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao tema ou sobre o andamento do 

comitê. Esperamos que sua experiência nesse evento seja produtiva e que compreendam 

as dimensões do problema debatido nas esferas política e social. 

Nos vemos em abril! 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

João Pedro Briaga Crivelari 

Rafael Mezadri Rigotti 

Raphael Papp Gomes 
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HISTÓRICO DO COMITÊ 

  

O Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD) teve 

origem em 1965, através de uma resolução 

do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas (ECOSOC). A princípio, o 

objetivo era coordenar as decisões do 

Programa das Nações Unidas de 

Assistência Técnica e do Fundo Especial 

das Nações Unidas. Porém, em 1971, 

houve a fusão desses dois programas por 

meio de uma resolução da Assembleia-

Geral, assim formando o comitê que 

conhecemos atualmente. 

A preocupação com o 

desenvolvimento aumentou 

gradativamente e se consolidou no cenário 

internacional na mesma década da criação 

das Nações Unidas. Após a Segunda 

Guerra, a reestruturação dos Estados 

europeus afetados pelo conflito juntamente 

com a industrialização dos 

subdesenvolvidos estava na agenda dos 

países mais desenvolvidos da época. Essa 

mobilização levou as Nações Unidas a 

declararem que a década de 60 seria a 

“Década do Desenvolvimento”, que tinha a 

promessa de que a desigualdade entre os 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

seria reduzida. O avanço econômico 

ocorreu, porém o “humanitário” acabou 

ficando em segundo plano, o que levou 

muitos à conclusão de que o 

desenvolvimento somente funcionaria de 

fato com economia e recursos humanos 

andando de forma conjunta. Essa mudança 

de pensamento, junto a outros fatores, 

levou à criação do Programa das Nações 

Unidas de Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

Nos anos 70, surgiu o conceito de 

“Segunda Década do Desenvolvimento”, 

ainda englobando a economia, mas dando 

a devida importância aos aspectos sociais 

como desemprego, educação e saúde. 

Nessa época foram iniciadas as pesquisas 

estratégicas direcionadas a tópicos 

pontuais, visando garantir as “necessidades 

humanas básicas” como gerar emprego e a 

erradicação da pobreza, assim tornando o 

movimento realmente eficaz. Essas 

pesquisas eram uma forma inicial dos 

“Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio”, ou ODMs, criados mais à frente. 

Com a Crise do Petróleo em 1973, países 

menos influentes ganharam mais destaque 

e conseguiram incentivar mudanças nas 

agendas dos países afetados, exigindo 

mudanças na economia. Contudo, não 

houve um impacto significante. Com a 

década de 80, situações como a Crise da 

Dívida Externa na América Latina e a 

ascensão de pensamentos neoliberais, a 

ONU não foi efetiva e falhou em 

apresentar direções para combater a crise, 

perdendo o rumo com a mesma. Com essa 

perda de espaço e também a vontade de 

participar do cenário internacional de 

forma eficaz novamente, o PNUD durante 

a década de 90 passou por várias reformas 

com o intuito de criar uma personalidade 

própria e ganhar visibilidade de novo. 

E foi com essa mentalidade que 

ainda no começo dos anos 90 o conceito de 

Desenvolvimento Humano foi introduzido 

pelo Programa, reunindo diversas ideias, 

mas em sua base, “considera que o 

crescimento econômico não é suficiente 

para medir o desenvolvimento de uma 

nação”. A partir dessa definição, surgiram 

outras, principalmente as do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e dos 

Relatórios de Desenvolvimento Humano 
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(RDH), que desde então são publicados 

anualmente pelo órgão. O IDH leva em 

conta “renda, saúde e educação”, ou seja, 

padrão de vida, expectativa de vida e 

acesso ao conhecimento, respectivamente, 

para medir o crescimento do país, que é 

mais completo que o PIB (Produto Interno 

Bruto), que considera somente a parte 

econômica. O PNUD percebeu que com o 

avanço da Internet no cotidiano, era 

imprescindível que o Programa seguisse na 

mesma linha, por isso a partir de 1998 

começou a investir em disponibilizar 

informações públicas e dados sobre o 

desenvolvimento de cada Estado para 

outros consultarem com o intuito de 

análises diplomáticas e econômicas. Até 

2004 foram criados três softwares com 

esse intuito, e em 2013 se tornaram 

públicos. Por sua eficácia, dados de 

Desenvolvimento Humano começaram a 

subir em diversos municípios ao redor do 

globo. Os RDHs são análises embasadas 

no IDH e em outros fatores, que levam 

como premissa que “as pessoas são a 

verdadeira riqueza da nação”, que são 

usados para informar e conscientizar a 

população além de solucionar problemas. 

 Em 2000, o PNUD criou os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM) que eram oito tópicos particulares 

para concluir problemas sociais que 

perduram desde os tempos de sua gênese, 

como, por exemplo, erradicar a pobreza 

pela metade, melhorar a qualidade de vida, 

a educação básica para todos, igualdade 

entre sexos e valorização da mulher até o 

ano de 2015, e com o sucesso dos mesmos 

foram criados os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), 17 

objetivos que partem dos mesmos 

princípios dos ODMs foram criados em 

2015 e pretendem chegar a uma conclusão 

até o ano de 2030. Dessa vez, os ODSs têm 

tópicos um pouco mais abrangentes, como 

consumo sustentável, mudança global do 

clima, inovação em infraestrutura e 

indústrias, água potável e energia limpa a 

todos, todos conectados com a mentalidade 

humanitária.   

 Atualmente, o PNUD trabalha em 

mais de 170 países, é reconhecido por ser o 

maior fundo de desenvolvimento humano, 

na hierarquia da ONU. O Administrador 

do Programa é o terceiro cargo mais alto, 

somente atrás do Secretário-Geral e Vice-

Secretário-Geral das Nações Unidas. O 

PNUD tem como missão auxiliar os países 

a sair da pobreza, crescer e entrar de forma 

tranquila no mercado internacional e para 

alcançar seus propósitos trabalha com 

indivíduos, governos, iniciativas privadas e 

até outras Organizações Internacionais, 

sempre visando à erradicação da fome e da 

pobreza, acesso à energia limpa, igualdade 

de gênero, manter governos pacíficos e 

democráticos e, ultimamente, instigar 

países a terem uma política ambiental mais 

rígida para que a cooperação no cenário 

internacional seja benéfica a todos os que 

nela são participantes. 

O PNUD percebeu que com o 

avanço da Internet no cotidiano, era 

imprescindível que o Programa seguisse na 

mesma linha, por isso a partir de 1998 

começou a investir em disponibilizar 

informações públicas e dados sobre o 

desenvolvimento de cada Estado para 

outros consultarem com o intuito de 

análises diplomáticas e econômicas. Até 

2004 foram criados 3 softwares com esse 

intuito e em 2013 se tornaram públicos. 

Por sua eficácia, dados de 

Desenvolvimento Humano começaram a 

subir em diversos municípios ao redor do 

globo. 
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HISTÓRICO DO PROBLEMA 
 

A região compreendida como Sahel 

se situa entre o deserto do Saara ao norte 

da África e a região de savanas que se 

estende ao sul. Por conta disso, o clima da 

região é semiárido com plantas rasteiras e 

gramíneas. Por ser uma região de transição 

entre biomas, apresenta um clima similar 

ao deserto do Saara, com temperaturas 

altas e um ritmo de chuvas irregular, o que 

prejudica todas as tentativas de 

povoamento com fins agrícolas. Um 

exemplo mais claro disso é o período entre 

1977 e 1990, em que o índice 

pluviométrico permaneceu abaixo de zero, 

em média 2 centímetros negativos durante 

23 anos, o que prejudicou a produção 

agrícola na região, chegou a matar quase 1 

milhão, além dos danos a 50 milhões de 

habitantes, o que deu espaço atualmente 

para a pecuária beduína, que mesmo sendo 

a produção mais popular na área é fraca 

por ser em sua maioria uma produção de 

subsistência, mas mesmo hoje em dia o 

cenário não parece favorável, pois 

antigamente as secas vinham de 10 em 10 

anos, nos últimos anos a seca se tornou 

anual. 

Essa falta de fertilidade e capital 

dentro do Sahel demonstrou a necessidade 

de acordos econômicos domésticos, que 

foram feitos principalmente nas regiões 

mineradoras da costa inicialmente na 

década de 60, e mais predominantemente 

nos anos 80, o que criou um grande fluxo 

de pessoas não somente pelos empregos 

criados, mas também pelo êxodo de 

pessoas buscando melhores condições de 

vida, o que acarretou em uma alta de 

migrantes para as regiões do Norte da 

África como o Magreb e outros países 

litorâneos, Arábia Saudita e Europa. Esses 

migrantes, em seus novos países, tinham 

dificuldade em garantir empregos, pois o 

acesso à educação no Sahel era e ainda é 

precário nas raras oportunidades que 

haviam, levando assim o governo a lidar  

 

 

 

 

com essa adequação e o número não era 

pequeno, pois existe mais um dilema, o da 

natalidade.  

Há três anos, entre os 10 países 

com a maior taxa de natalidade, somente o 

décimo não se encontra na África, e três 

desses se localizam no Sahel: Burkina 

Faso, Mali e Níger. Em 1950, o número de 

pessoas no Sahel era de 30 milhões, 

enquanto em 2000, o estimado foi de 367 

milhões, número que subiu em 2017 para 

500 milhões e até 2050. De acordo com 

previsões, esse número irá duplicar. 

Sabendo que a distância média entre o 

Sahel e a Europa é uma viagem de 3 horas, 

a projeção futura para a situação de 

refugiados na Europa é gravíssima. Em 

2000, para alguns considerado o ápice do 

fluxo migratório daquela região, um alto 

índice de refugiados começou a aparecer 

nas estatísticas, motivados principalmente 

por conta dos altos índices de violência 

que acontecem na região do norte da 

África.  

Desde 1950, os conflitos somente 

cresceram e nos últimos 15 anos, o número 

de confrontos e vítimas aumentou 

exponencialmente, em parte por grupos 

terroristas como a Al-Qaeda e o grupo 

mais notório Boko Haram, que em dias 

atuais se concentra mais no Nordeste da 

Nigéria, mas está por todo o Sahel. Essas 

facções utilizam da savana planificada, 

pouco monitorada e habitada, para se 

locomover mais facilmente através do 

continente, o que também contribui para o 

tráfico. O fluxo de drogas e de armas segue 

uma rota parecida com a de pessoas, a 

maioria dos entorpecentes na Europa passa 

pela África ou até mesmo permanece no 

continente. Curiosamente, existe um 

grande tráfico de comida entre a Argélia e 

Mali, 88% são produtos alimentícios, o 

resto é petróleo e eletrodomésticos.  

 Essa alta concentração de grupos 

extremistas e tráfico na área acaba 
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desestabilizando o turismo, que era uma 

das poucas fontes de renda para os países  

constituintes e agora são etiquetados como 

perigosos pelas embaixadas lá instaladas. 

Mesmo assim, a maioria dos conflitos não 

é de grupos terroristas, mas sim de 

insurreições e guerras civis, em sua 

maioria armadas, o que reflete a ineficácia 

do governo de acabar com disparidades 

sociais e melhorar a economia assim 

gerando aversão da população local 

também se refletindo em países que 

potencialmente poderiam fazer acordos 

econômicos, mesmo com a maioria dos 

países da região do Sahel possuindo 

bastante petróleo e gases naturais, a visão 

externa fica tão prejudicada que a maioria 

dos acordos não é concretizada.  

Essa falta de eficácia para lidar com 

os diversos dilemas é agravada pelo 

passado de colonização que ocorreu por 

todo o continente africano. Desde as 

Grandes Navegações com o périplo 

africano até a Conferência de Berlim em 

1885, a presença das nações europeias 

acarretou diversos problemas, que se 

iniciaram com a fragmentação das tribos 

regionais decorrente da Partilha da África, 

com influências linguísticas que chegaram 

a erradicar idiomas locais e uma 

consolidação tardia dos povos com seus 

novos países.  

Porém, tudo tem seu lado positivo: 

o resultado da grande taxa de natalidade 

pode ser vista como PEA, algo que falta 

muito na Europa atualmente, com cada vez 

mais países “envelhecidos”, com ausência 

de mão de obra qualificada que se, alocada 

corretamente, os migrantes podem 

contribuir positivamente para o 

crescimento econômico. A savana 

planificada usada pelos terroristas, se eles 

forem erradicados, pode servir como rota 

de comércio entre os países do Magreb e 

Sahel, como faziam antigamente, assim 

trazendo de volta o turismo e a confiança 

de terceiros, e com o estabelecimento de 

um diálogo diplomático entre os países da 

região, a concretização de uma identidade 

entre eles é benéfica em longo prazo, 

principalmente para as áreas sociais e 

econômicas. 
 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

De acordo com dados da FAO de 

2018, cerca de 6 milhões de pessoas estão 

em risco de desnutrição grave. Desses, 1,6 

milhões são crianças. Infelizmente, não 

houve melhora nesses números, com um 

aumento para 9,8 milhões de pessoas em 

risco, com 2 milhões de crianças dentro 

desses números. Para solucionar esse 

problema, a FAO estima que seja 

necessário cerca de US$ 166.8 milhões. 

Porém, esse número é apenas dos esforços 

desse órgão da ONU, com a UNICEF 

precisando de mais US$248 milhões para 

cumprir com as suas metas. Essa 

instabilidade alimentar é consequência do 

clima errático que resulta em apenas uma 

época de colheitas por ano, que pode ser 

prejudicada por condições climáticas como 

secas e ondas de calor, além de sofrer com 

pragas como gafanhotos e a lagarta-do-

cartucho. Além disso, produtores de gado 

sofrem com a variedade de doenças que 

seus animais contraem por conta das 

terríveis condições sanitárias da região. 

Devido a esses problemas, muitos migram 

para outras regiões em busca de melhores 

condições de vida, resultando em 

migrações em massa.    Para 

entender as movimentações de pessoas 

atualmente na região, é necessário saber 

dos movimentos migratórios da década de 

1960. Tais movimentos tiveram como 

motivador o desenvolvimento de regiões 

pouco populosas da Algéria e da Líbia, o 

que necessitava de mão de obra para obras 

de desenvolvimento. Porém, na década de 

1970, trabalhadores foram deportados em 

massa para fora desses países. É 

importante notar também que o Estado da 

Mauritânia, criado em 1960, teve forte 

influência desse movimento de pessoas 

para a sua criação, com boa parte de sua 

população sendo composta por diferentes 

grupos nômades que se assentaram em  
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regiões próximas a rios, formando 

atualmente de 20% a 30% da população 

das maiores cidades do país. Porém, apesar 

de diversas pessoas terem saído de seus 

países de origem, são poucos aqueles que, 

até hoje, saem do continente africano em 

seu fluxo migratório. A maior parte migra 

dentro do continente, como o exemplo da 

Líbia de 1980, que se tornou uma região 

com um alto fluxo de imigrantes advindos 

de países vizinhos.    

 É importante saber que, apesar de 

tais migrantes procurarem uma melhor 

condição de vida ao saírem de seu local de 

origem, alguns podem ser considerados 

refugiados por conta das razões de terem 

saído. Uma das maiores razões atuais para 

saírem da região é o alto índice de ataques 

de grupos extremistas na região, que de 

acordo com o coordenador humanitário da 

ONU no Mali, Mbaranga Gasarabwe, 

quadruplicou desde 2012. Além disso, a 

instabilidade do clima regional é um dos 

fatores que contribui para essa crise de 

refugiados, principalmente sabendo que o 

Aquecimento Global aumenta a 

temperatura na região 1,5 vezes mais 

rápido que no resto do mundo, resultando 

em secas constantes e duradouras. Por 

conta disso, pessoas fogem de sua terra 

natal e, na busca pela mudança, acabam 

caindo nas mãos de traficantes de pessoas, 

que ao prometerem ajuda, as convencem a 

pagar por uma ajuda que não será real, 

terminando presas e escravizadas. 

 De acordo com a ACNUR, desde o 

fim de 2017, mais de 1400 pessoas haviam 

sido resgatadas da miséria extrema e das 

mãos de traficantes. Mas tais pessoas são 

deslocadas para campos de refugiados que 

estão em condições precárias e lotados, 

criando uma solução temporária que 

culminará em mais um problema a ser 

resolvido posteriormente. A região da 

bacia do lago do Chade é a região em que 

os refugiados mais se encontram 

atualmente, principalmente na parte do 

Níger, um dos países mais pobres do  

 

mundo, mas que mais recebe refugiados 

oriundos dos países da região de foco deste 

comitê. Não se sabe como essa crise será 

resolvida, principalmente por conta da falta 

de investimentos para a região, que já não 

costuma receber tanto a atenção 

internacional que deveria.   

 Essa falta de investimento e de 

atenção em escala internacional se dá por 

conta da região do Sahel ser “fadada” à 

miséria. Os elementos que justificam essa 

condenação para a miséria são duas 

vertentes que se inter-relaciona: a primeira 

é sua localização e clima juntamente com 

as características humanitárias, a segunda 

são os impactos da colonização. 

 Os aspectos geográficos da região 

do Sahel não colaboram para o 

desenvolvimento de sua população, seu 

clima desértico protegido dos ventos secos 

do Saara pelo Cinturão Verde (uma flora 

altamente diversificada) condena qualquer 

tipo de agricultura ao fracasso. A região 

sofreu uma seca histórica de 6 anos entre 

1968 e 1974, que acarretou no 

agravamento da fome sobre a população. A 

média de precipitação anual do Sahel é 

entre 150 a 300 mm (para uma referência, 

no mês de janeiro na cidade de São Paulo 

chove em média 220 mm, ou seja, o que 

chove em um mês de verão em São Paulo 

equivale a um ano dos países pertencentes 

à região do Sahel).   

 Há poucas áreas que são 

agricultáveis na região por conta de sua 

vegetação de estepes, assim sendo possível 

apenas a produção de agricultura em larga 

escala nas regiões periféricas, onde há 

menor aridez, esta que por sua vez causa 

um impacto crônico para as práticas de 

agricultura e pecuária. Decorrente dessa 

escassez de recursos e de áreas 

agricultáveis, surgem conflitos internos de 

disputa entre os agricultores e os nômades 

pela terra (oásis) para garantirem sua 

sobrevivência. Tais disputas acabam 

apenas agravando os índices de violência 

dos países africanos e a gravíssima crise 
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alimentícia que esses países vêm passando 

por décadas. Essa região também  possui 

como principal fator agravante para esses 

dilemas a rápida expansão demográfica da 

região nos últimos 50 anos, juntamente 

com a falta de desenvolvimento da 

indústria alimentícia e os problemas já 

mencionados para a agricultura e criação 

de gado.     

 Os países pertencentes à região do 

Sahel possuem as maiores taxas de 

crescimento populacional do mundo, em 

que, atualmente a média da fertilidade é de 

6.9 filhos por mulher. Em comparação, a 

taxa de fertilidade na África do Sul é de 

2.7 filhos por mulher. Entre os anos de 

1960 a 1970 os países possuíam uma taxa 

de crescimento populacional de 2.0%, e 

14.9 milhões de habitantes. Esses números 

saltaram para 3.5% (taxa de crescimento 

populacional) e 45.2 milhões de habitantes 

no período de 2005 a 2010. Destacando os 

países de Níger com uma taxa de 

crescimento de 4%, Mali e Chade com 

3.2% em 2005.   

 Segundo estimativas da ONU, o 

crescimento populacional do Sahel, com 

uma taxa de 2.9% entre 2010 e 2050, 

levaria a crescer 95 milhões de habitantes 

na região e resultando na população de 

141.2 milhões. Esses números assustam, 

pois, essa crise demográfica está afetando 

a qualidade de vida, que já era precária, em 

que os países africanos possuem um dos 

menores níveis de urbanização do mundo. 

A projeção da crise pode ser vista no PIB 

per capita em países da região como 

Níger, Mali e Chade, cujo valor se 

encontra por volta de USD 740, lembrando 

que os níveis de desigualdade desses são 

assustadores.    

 Os recursos naturais do subsolo 

africano são os elementos que mais atraem 

investimentos na região. Petróleo, gás 

natural, ferro e urânio são encontrados em 

abundância e, na grande maioria das vezes, 

são exportados para países europeus, em 

sua forma bruta para ser posteriormente 

refinado no seu destino final. A Argélia é o 

país mais poderoso economicamente do 

Sahel (com um PIB de 170,4 bilhões de 

dólares), isso se dá por se estabelecer na 

exportação de petróleo e gás natural para 

países europeus (97% de sua produção 

local é exportada). Porém, tal indicador 

não deve ser o único fator a ser levado em 

conta para se medir o desenvolvimento 

social, pois um país rico não é 

necessariamente um país com igualdade 

social.     

 Atualmente, a ameaça do 

terrorismo na região do Sahel é decorrente 

da divisão de fronteiras realizadas na 

África após a sua colonização, que não 

levou em conta os diferentes aspectos 

religiosos e culturais de cada tribo, assim 

sendo possível que o terror de 

uma  imposição religiosa de uma tribo 

sobre a outra se disseminasse através do 

continente. O Coronel Ignacio Fuente 

(IEEE) descreve os países do Sahel como 

“Estados muito fracos que surgiram de 

processos, cujas fronteiras não coincidem 

com a natureza da população que se 

estabelece nestes Estados”.  

 O Boko Haram foi primeiro grupo 

terrorista que surgiu na região do Sahel 

com o intuito de impor a religião islâmica 

sobre o norte da Nigéria, que é uma das 

partes mais pobres e de menor ocupação 

militar do país. Esse grupo, que é afiliado 

ao Estado Islâmico do Oriente Médio 

(Daesh), teve grande repercussão na mídia 

em 2014, quando sequestraram 300 

estudantes nigerianas para disseminarem 

suas ideias e pensamentos religiosos. 

 A facilidade dos grupos terroristas 

de atacarem os países do Sahel se dá por 

conta dos problemas políticos desses, a 

fragilidade da população decorrente dos 

diversos problemas regionais e pela crise 

política na região, que sofre de uma falta 

de governo (a área ocupada pelos 

terroristas não possui uma governança 

política efetiva que atue contra estes, 

permitindo uma maior facilidade no 

planejamento e na efetivação de seus 

ataques, assim como na proliferação do 

terror). Adama Gaye, diretor de 

informações (ECOWAS) e especialista da 
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economia do Sahel, responsabiliza o 

ataque à embaixada francesa em Burkina 

Faso, realizado pela Al Qaeda em 2018, 

pela falta de liderança dos países da região.

 Apesar de haver diversas iniciativas 

internacionais para o combate ao 

terrorismo na região do Sahel, como o 

CEMOC (Mauritânia, Mali, Níger e 

Argélia), G5 do Sahel  (Chade, Mauritânia, 

Mali, Níger e Burkina Faso) e o apoio 

militar vindo por parte da França no Mali 

junto com o exército de Chade, e dos EUA 

na região da Argélia, os números de 

violência contra civis e de ataques 

continuam aumentando drasticamente. Isso 

pode ser visto pelos dados de: 

Violência contra os civis na região: 

Ano: Número de Ataques: 

1998 250 

2012 1200 

  

Protestos e Tumultos: 

Ano: Número de Protestos e Tumultos: 

1998 130 

2012 1500 

  

Além da situação precária do 

exército do G5 do Sahel, que fez uma 

declaração depois do ataque à embaixada 

francesa de Burkina Faso em 2018, 

alegando que seriam necessários 500 

milhões de dólares para que seus exércitos 

estivessem totalmente preparados para o 

combate aos terroristas.  

 A relação entre os problemas 

humanitários da região do Sahel se 

interliga completamente com a expansão 

do terrorismo, isso, pois, por conta da 

bomba demográfica muitos jovens sem 

perspectiva de vida se tornam presas fáceis 

para os grupos extremistas. O grupo Boko 

Haram se expandiu por meio de 

negociações em vilas pobres do norte da 

Nigéria, Chade e Níger, que sofrem de 

escassez de comida, assim eles trocavam 

comida pelo recrutamento de homens, uma 

estratégia comum de recrutamento.  

 Ao meio a tantos problemas e 

dificuldades que a região do Sahel 

enfrenta, a única opção sendo tomada 

como solução pelo sistema internacional é 

a intervenção militar, que mostra não estar 

sendo efetiva e assim, mantendo a 

pertinência dos grupos terroristas (Al 

Qaeda, Boko Haram e Estado Islâmico) 

nas regiões mais frágeis do continente 

africano. O terrorismo não será combatido 

com a ocupação militar na região do Sahel, 

enquanto houver fome, pobreza, governos 

não consolidados e a ausência do 

desenvolvimento da indústria alimentícia, 

as dificuldades socioeconômicas dos países 

da região do Sahel, juntamente com os 

terroristas. 

 

RESOLUÇÕES ANTERIORES 

 

Mesmo com o sofrimento humano 

na região do Sahel, houve resoluções 

pouco eficazes que atacassem diretamente 

o problema. Porém, diversas resoluções de 

outros temas discorrem sobre problema 

que também são encontrados na região, 

contribuindo para a melhoria nas 

condições de vida das populações na 
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região, mas raramente de maneira certeira 

e direta.  

 

A partir de 1971, com a 

consolidação do PNUD, a discussão sobre 

os problemas na África cresceu, porém na 

época não era o foco e na maioria das 

discussões, até os anos 2000, a questão do 

Apartheid era predominante, regime que 

por ter durado 46 anos continuou 

exercendo uma influência segregacional no 

ideário sul-africano, portanto resoluções 

voltadas à consolidação de democracias na 

África, questão racial nos esportes e presos 

políticos eram tópicos menores quando 

comparados aos embargos e bloqueios 

econômicos que ocorreram devido ao 

regime, o que levou a Assembleia-Geral 

dar mais atenção à parte do Sul da África.  

Somente em 1973 o termo “Sahel” 

apareceu em resoluções da Assembleia-

Geral e era pouco explorada, com tópicos 

pouco pontuais e ineficazes. A falta de 

colaboração dos países da região era um 

problema no começo, resoluções que 

reiteraram que os países entrassem como 

observadores para que, pelo menos, 

pudessem consentir com as decisões. Até 

em 1979 via-se a disparidade entre o Sahel 

e o resto do continente africano, a parte do 

Sul da África, mesmo com os embargos 

previamente citados, mantinha sua 

economia estável enquanto resoluções 

pediam mais atenção às situações críticas 

de falta de comida e seca advinda da 

desertificação especificamente na região 

do Chade e Mauritânia e também ajuda dos 

setores privados e de outros países. Nessa 

década, refugiados e migrantes também 

eram um problema a ser resolvido. 

Ainda nos anos 70, mais 

especificamente em 1977, em que é 

declarada a Década de Transporte e 

Comunicação na África, entre seus 

objetivos a consolidação da comunicação e 

transporte seguro em áreas rurais, tais 

áreas que são fundamentais para a 

economia da maioria dos países, 

investimentos em infraestrutura e 

tecnologia e melhorar a eficiência da 

administração de recursos. Várias 

resoluções apontam tratados com a  

 

Organização da Unidade Africana (OUA), 

criada em 1963, que visava combater os 

problemas decorrentes do colonialismo e 

neocolonialismo, porém essa Organização 

não era eficaz por ter somente 32 países-

membros inicialmente. 

Na década de 80, o apartheid ainda 

era amplamente discutido, porém, a 

situação econômica da África estava 

declaradamente crítica. Portanto, havia 

esforços para realocação de refugiados de 

países como Chade e Sudão e criações de 

áreas de comércio para países da parte 

oriental e do sul da África, porém, o 

Programa criado para priorizar a 

estabilização econômica da África durava 

apenas quatro anos, de 1986 até 1990, uma 

medida de curto prazo que se provou 

eficaz, mas limitada pelo seu tempo de 

duração. A desnuclearização não somente 

dos países africanos, mas de todos era um 

tópico importante na agenda internacional 

que a Assembleia-Geral colocou em pauta. 

Com a Guerra Fria em seu fim, o objetivo 

era a erradicação das ogivas nucleares.  

No início da década de 90 começam a 

aparecer resoluções visando 

desenvolvimento sustentável para toda a 

África, objetivos sólidos com maiores 

janelas para serem cumpridas, muito 

parecidas com os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, criados em 

meados de 2000. 

Em 2002, foi fundada a União 

Africana (UA), uma organização 

internacional que promove a união entre 

todos os Estados africanos, tendo como 

modelo a União Europeia, para que ocorra 

desenvolvimento econômico, consolidação 

de democracias e direitos humanos através 

do continente. É sucessora da Organização 

da Unidade Africana, previamente citada 

uma Organização que não alcançava suas 

metas devido à falta de cooperação de 

todos os países do continente, porém com a 

instauração da UA e seus outros órgãos, o 

progresso veio simultaneamente. Desde 
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2007, resoluções mostram o apoio da ONU 

com a União Africana graças a projetos e 

acordos que a organização estabeleceu, tais 

como o “New Partnership for Africa's 

Development” (NEPAD) que atualmente 

se tornou a Agência de Desenvolvimento 

da UA, trouxe junto a ela o “African Peer 

Review Mechanism” (APRM), ferramenta 

feita para que os povos africanos possam 

assegurar governos de maneira autônoma.  

Desse modo, estabelecendo 

democracias que se adequem aos costumes 

e necessidades de cada país. Com a 

Terceira Década de Desenvolvimento da 

África sendo de 2016 até 2025, algumas 

resoluções apontam a União Africana 

como o mediador das relações de 

cooperação entre os países, afirmando até 

que as relações Norte-Sul têm de melhorar. 

Em 2019, uma resolução foi firmada 

visando combater a malária em países em 

desenvolvimento, principalmente na África 

até 2030. Tal resolução segue a mesma 

lógica proposta pelos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Nela, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) é 

citada, com a “Global Technical Strategy 

for Malaria”, e a importância de a 

estratégia ser implementada com a ajuda 

da União Africana. Outra resolução do 

mesmo ano tem como seu escopo o 

combate à desertificação nos países 

africanos, com alguns fundos para o 

combate ser eficaz sendo citados. Porém, 

em sua maioria, a resolução convida e 

reafirma a necessidade de outros países, 

não somente os afetados, se juntarem à 

discussão, visto que a desertificação é um 

problema global em longo prazo. 
 

CONSIDERAÇÕES 

 

Para pautar as discussões, devem ser 

levados em consideração os seguintes 

tópicos: 

● De que maneira é possível motivar 

investimentos permanentes na 

região? 

● Como é possível resolver o 

problema recorrente de fome e 

desnutrição dos habitantes da 

região? 

● O que pode ser feito para que a 

região seja mais integrada com o 

resto do continente africano? 

● Quais melhorias podem ser feitas 

nas condições de vida de 

agricultores locais? 

● De que forma é possível mitigar o 

alto volume de pessoas que saem 

da região? 

 

Essas questões devem guiar as discussões, 

porém não são os únicos pontos a serem 

resolvidos no comitê. 
 

DPO 

 

O Documento de Posição Oficial deve 

seguir o seguinte padrão: 

● Fonte: Times New Roman; // 

Tamanho: 12; // Folha: A4; 

● Texto em cor preta; 

● Espaçamento simples; 

● Espaço Antes e Depois: 0 pt; 

● Margens: Superior, Esquerda, 

Inferior e Direita – 2 cm; 

 

O Brasão de Armas ou Emblema 

Nacional do país deve estar no Canto 

Superior Direito; 

o Logo do Comitê deve estar no Canto 

Superior Esquerdo; 

nome oficial do país, entre o 

emblema/brasão do país e o logo do 

comitê, centralizado, em negrito e caixa-

alta; 

assinatura do(a) delegado(a) no Canto 

Inferior Direito, em cima de uma linha em 

que, abaixo, está indicada o cargo oficial 

(ex.: Embaixador, Chefe de Estado, etc.). 

 

No DPO deve estar contida a posição 

oficial da sua representação, que deverá ser 

seguida durante as sessões. 
  



 

10 
 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

ANGÉL LOSADA. “O Sahel concentra 

todas as crises do mundo”. Entrevista feita 

por Barbara Reis para o “Publico”. 

Publicada em 7 de Fevereiro de 2017. 

Disponível em: 

https://www.publico.pt/2017/02/07/mundo/

entrevista/o-sahel-concentra-todas-as-

crises-do-mundo-1761024. Acesso em 22 

de setembro de 2019. 

 

BERGIN, Anthony. Australia needs to 

raise its game in Africa. Asia & the pacific 

policy society. Publicado em 9 de Julho de 

2018. Seção Australia. Disponível em: 

https://www.policyforum.net/australia-

needs-raise-game-africa/. Acesso em 21 de 

novembro de 2019. 

 

 

Brand South Africa. Africa’s Great Green 

Wall can stop African migration. 

Disponível em: 

https://www.brandsouthafrica.com/play-

your-part-category/play-your-part-

news/other-news/africas-great-green-wall-

can-stop-african-migration . Acesso em 25 

de outubro de 2019. 

 

CNFA, Resilience and Economic Growth 

in the Sahel - Accelerated Growth. 

Disponível em: 

https://www.cnfa.org/program/resilience-

and-economic-growth-in-the-sahel-

accelerated-growth/. Acesso em 20 de 

setembro de 2019. 

 

Crisis Group. The Sahel: Promoting 

Political alongside Military Action. 

Disponível em: 

https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/m

ali/sahel-promoting-political-alongside-

military-action. Acesso em 26 de outubro 

de 2019. 

 

DRAITSER, Eric. AFRICOM: Uma força 

de ocupação neocolonial? Revista Opera. 

Publicado em 14 de Dezembro de 2018. 

Seção África. Disponível em: 

https://revistaopera.com.br/2018/12/14/afri

com-uma-forca-de-ocupacao-neocolonial/. 

Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

FAO, Regional Overview: October 2018. 

Disponível em: 

http://www.fao.org/3/ca1725en/CA1725E

N.pdf.  Acesso em 14 de outubro de 2019. 

 

ONU, FAO prevê insegurança alimentar 

para 9,7 milhões de pessoas no Sahel. 

Disponível em: 

https://news.un.org/pt/story/2019/08/16824

81. Acesso em 14 de outubro de 2019. 

 

FLAHAUX, Marie-Laurece, DE HASS, 

Hein. African migration: trends, patterns, 

drivers. Comparative Migration Studies, 22 

de Janeiro de 2016, 25 páginas. Disponível 

em: 

https://comparativemigrationstudies.spring

eropen.com/track/pdf/10.1186/s40878-

015-0015-6. Acesso em 16 de outubro de 

2019. 

 

UNHCR, Sahel needs greater security to 

ease growing refugee flows. Escrito por 

Don Murray. Disponível em: 

https://www.unhcr.org/news/latest/2018/6/

5b3110804/sahel-needs-greater-security-

ease-growing-refugee-flows-says-

grandi.html. Acesso em 16 de outubro de 

2019. 

  

GONÇALVES, Jonuel. As longas guerras 

do Sahel. El País. Publicado em 15 de 

dezembro de 2012. Seção “África no es un 

país”. Disponível em: 

https://elpais.com/elpais/2012/12/15/africa

_no_es_un_pais/1355561756_135556.html

. Acesso em 22 de setembro de 2019. 

  

Greenme. Acordo de Paris: Marrocos e 

Gâmbia demonstram empenho muito 

superior ao das grandes potências  

 

 

https://www.publico.pt/2017/02/07/mundo/entrevista/o-sahel-concentra-todas-as-crises-do-mundo-1761024
https://www.publico.pt/2017/02/07/mundo/entrevista/o-sahel-concentra-todas-as-crises-do-mundo-1761024
https://www.publico.pt/2017/02/07/mundo/entrevista/o-sahel-concentra-todas-as-crises-do-mundo-1761024
https://www.policyforum.net/australia-needs-raise-game-africa/
https://www.policyforum.net/australia-needs-raise-game-africa/
https://www.brandsouthafrica.com/play-your-part-category/play-your-part-news/other-news/africas-great-green-wall-can-stop-african-migration
https://www.brandsouthafrica.com/play-your-part-category/play-your-part-news/other-news/africas-great-green-wall-can-stop-african-migration
https://www.brandsouthafrica.com/play-your-part-category/play-your-part-news/other-news/africas-great-green-wall-can-stop-african-migration
https://www.brandsouthafrica.com/play-your-part-category/play-your-part-news/other-news/africas-great-green-wall-can-stop-african-migration
https://www.cnfa.org/program/resilience-and-economic-growth-in-the-sahel-accelerated-growth/
https://www.cnfa.org/program/resilience-and-economic-growth-in-the-sahel-accelerated-growth/
https://www.cnfa.org/program/resilience-and-economic-growth-in-the-sahel-accelerated-growth/
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/sahel-promoting-political-alongside-military-action
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/sahel-promoting-political-alongside-military-action
https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/mali/sahel-promoting-political-alongside-military-action
https://revistaopera.com.br/2018/12/14/africom-uma-forca-de-ocupacao-neocolonial/
https://revistaopera.com.br/2018/12/14/africom-uma-forca-de-ocupacao-neocolonial/
http://www.fao.org/3/ca1725en/CA1725EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca1725en/CA1725EN.pdf
https://news.un.org/pt/story/2019/08/1682481
https://news.un.org/pt/story/2019/08/1682481
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40878-015-0015-6
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40878-015-0015-6
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40878-015-0015-6
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/6/5b3110804/sahel-needs-greater-security-ease-growing-refugee-flows-says-grandi.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/6/5b3110804/sahel-needs-greater-security-ease-growing-refugee-flows-says-grandi.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/6/5b3110804/sahel-needs-greater-security-ease-growing-refugee-flows-says-grandi.html
https://www.unhcr.org/news/latest/2018/6/5b3110804/sahel-needs-greater-security-ease-growing-refugee-flows-says-grandi.html
https://elpais.com/elpais/2012/12/15/africa_no_es_un_pais/1355561756_135556.html
https://elpais.com/elpais/2012/12/15/africa_no_es_un_pais/1355561756_135556.html


 

11 
 

mundiais. Disponível em: 

https://www.greenme.com.br/viver/costum

e-e-sociedade/8737-acordo-de-paris-

desempenho-paises. Acesso em: 25 de 

outubro de 2019. 

 

GROSSE, Patrick Angela Merkel 

preocupada com estabilidade nos países do 

Sahel. Deutsche Welle. Publicado em 3 de 

maio de 2019. Seção Internacional. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-

002/angela-merkel-preocupada-com-

estabilidade-nos-pa%C3%ADses-do-

sahel/a-48595096. Acesso em 8 de 

novembro de 2019. 

 

How Islamist militant groups are gaining 

strength in Africa. VOX. Produzido por 

Sam Ellis, Mona Lalwani, Dion Lee e 

Christina Thornell. Publicado em 20 de 

junho de 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2gvh

a4CipY.  Acesso em 18 de outubro de 

2019  

 

Human Rights Watch. Mauritania: Take 

Key Step for Women’s Rights. Disponível 

em: 

https://www.hrw.org/news/2019/10/15/ma

uritania-take-key-steps-womens-rights 

Acesso em 25  de outubro de 2019 

 

Is the military campaign in the Sahel 

region working? | Inside Story. Al Jazeera 

English. Apresentado por Hashem 

Ahelbarra. Produzido pela Al Jazeera. 

Publicado em 3 de março de 2018. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPLQ

oMtRDu8. Acesso em 18 de outubro de 

2019. 

 

LADEM. Os 10 países com maior taxa de 

natalidade do mundo (Msc Luiz Fernando 

Soares de Castro e Dra Adriana Mota 

Barbosa, professores do Departamento de 

Geociências da UFJF). Publicado em 30 de 

Janeiro de 2017. Disponível  

 

 

em:https://www.ufjf.br/ladem/2017/01/30/t

op-10-paises-com-maior-taxa-de-

natalidade-do-mundo/. Acesso em: 22 de 

setembro de 2019. 

  

LEBUR, Celia. Adaptar-se, lutar ou 

desaparecer: o dilema dos nômades fulani 

na África. GaúchaZH, Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, 11 de julho de 2019, 

Mundo. Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/not

icia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-

desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-

na-africa-

cjxywg22500pm01pizoga800f.html.  Aces

so em 17 de outubro de 2019. 

  

MITCHEL, Todd; Índice de Chuvas na 

região do Sahel. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20050204000

419/http://tao.atmos.washington.edu/data_

sets/sahel/. Acesso em 20 de setembro de 

2019. 

  

Mundo ao Minuto. União Africana pede 

apoio urgente a luta contra o terrorismo no 

sahel. Disponível em: 

https://www.noticiasaominuto.com/mundo/

1332366/uniao-africana-pede-apoio-

urgente-a-luta-contra-o-terrorismo-no-

sahel. Acesso em 22 de novembro de 2019. 

 

OECD/SWAC (2014), An Atlas of the 

Sahara-Sahel: Geography, Economics and 

Security, West African Studies, OECD 

Publishing, 254 páginas. 

  

OECD (2018), "The Belt and Road 

Initiative in the global trade, investment 

and finance landscape", in OECD Business 

and Finance Outlook 2018, OECD 

Publishing, Paris.  

 

ONU, Agências da ONU pedem ação 

global contra seca e fome no Sahel 

africano. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-

pedem-acao-global-contra-seca-e-fome-no-

sahel-africano/. Acesso em 14 de outubro 

de 2019. 

https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/8737-acordo-de-paris-desempenho-paises
https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/8737-acordo-de-paris-desempenho-paises
https://www.greenme.com.br/viver/costume-e-sociedade/8737-acordo-de-paris-desempenho-paises
https://www.dw.com/pt-002/angela-merkel-preocupada-com-estabilidade-nos-pa%C3%ADses-do-sahel/a-48595096
https://www.dw.com/pt-002/angela-merkel-preocupada-com-estabilidade-nos-pa%C3%ADses-do-sahel/a-48595096
https://www.dw.com/pt-002/angela-merkel-preocupada-com-estabilidade-nos-pa%C3%ADses-do-sahel/a-48595096
https://www.dw.com/pt-002/angela-merkel-preocupada-com-estabilidade-nos-pa%C3%ADses-do-sahel/a-48595096
https://www.youtube.com/watch?v=U2gvha4CipY
https://www.youtube.com/watch?v=U2gvha4CipY
https://www.hrw.org/news/2019/10/15/mauritania-take-key-steps-womens-rights
https://www.hrw.org/news/2019/10/15/mauritania-take-key-steps-womens-rights
https://www.youtube.com/watch?v=UPLQoMtRDu8
https://www.youtube.com/watch?v=UPLQoMtRDu8
https://www.ufjf.br/ladem/2017/01/30/top-10-paises-com-maior-taxa-de-natalidade-do-mundo/
https://www.ufjf.br/ladem/2017/01/30/top-10-paises-com-maior-taxa-de-natalidade-do-mundo/
https://www.ufjf.br/ladem/2017/01/30/top-10-paises-com-maior-taxa-de-natalidade-do-mundo/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-na-africa-cjxywg22500pm01pizoga800f.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-na-africa-cjxywg22500pm01pizoga800f.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-na-africa-cjxywg22500pm01pizoga800f.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-na-africa-cjxywg22500pm01pizoga800f.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2019/07/adaptar-se-lutar-ou-desaparecer-o-dilema-dos-nomades-fulani-na-africa-cjxywg22500pm01pizoga800f.html
https://web.archive.org/web/20050204000419/http:/tao.atmos.washington.edu/data_sets/sahel/
https://web.archive.org/web/20050204000419/http:/tao.atmos.washington.edu/data_sets/sahel/
https://web.archive.org/web/20050204000419/http:/tao.atmos.washington.edu/data_sets/sahel/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1332366/uniao-africana-pede-apoio-urgente-a-luta-contra-o-terrorismo-no-sahel
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1332366/uniao-africana-pede-apoio-urgente-a-luta-contra-o-terrorismo-no-sahel
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1332366/uniao-africana-pede-apoio-urgente-a-luta-contra-o-terrorismo-no-sahel
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1332366/uniao-africana-pede-apoio-urgente-a-luta-contra-o-terrorismo-no-sahel
https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-pedem-acao-global-contra-seca-e-fome-no-sahel-africano/
https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-pedem-acao-global-contra-seca-e-fome-no-sahel-africano/
https://nacoesunidas.org/agencias-da-onu-pedem-acao-global-contra-seca-e-fome-no-sahel-africano/


 

12 
 

 

ONU. Resolutions of the 73rd session of 

the General Assembly. Disponível em: 

Resolutions of the 73rd session - UN 

General Assembly. Acesso em: 14 de 

outubro de 2019. 

 

ONU. United Nations General Assembly 

Resolution 67/226. Resolução aprovada 

em 22 de janeiro de 2013. Disponível em: 

https://www.undp.org/content/dam/undp/li

brary/corporate/Executive%20Board/2013/

English/QCPR%20resolution%20A-RES-

67-226-EN.pdf. Acesso em 14 de outubro 

de 2019. 

 

ONU. UN Library - Resolutions adopted 

by the General Assembly at its 27th 

session. Disponível em: 27th Session 

(1972-1973) - General Assembly - Quick 

Links - Research Guides at United Nations 

Dag Hammarskjöld Library. Acesso em: 

14 de outubro de 2019. 

 

PICHEL, Mar. Cinturão do Sahel, o 

esconderijo de jihadistas na África que 

preocupa cada vez mais a Europa. BBC 

News. Publicado em 13 de fevereiro de 

2018. Seção Internacional. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internaci

onal-42996119.  Acesso em 17 de outubro 

de 2019. 

  

Reliefweb. Sahel food and nutrition crisis. 

Desenvolvido pelo Escritório das Nações 

Unidas para a Coordenação de Assuntos 

Humanitários. Disponível em: 

https://reliefweb.int/report/mali/sahel-

food-and-nutrition-crisis. Acesso em 21 de 

novembro de 2019. 

 

Sahel: The Heartbeat of Life (full 

documentary). New Atlantis Full 

Documentaries. Produzido por Jorge 

Sánchez Gallo. Publicado em 18 de janeiro 

de 2014. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwGL

gpN9yME. Acesso em 18 de outubro de 

2019. 

 

SCHEFFEL, Aline; COOLING, Amanda; 

PARIS, Júlia. SAHEL: O que é a região do 

Sahel? Teresina, Piauí v., n., outubro 2015 

Disponível em: 

https://africapontocom.wordpress.com/201

5/10/26/sahel. Acesso em 17 de outubro de 

2019. 

 

TURSE, Nick. U.S. Military says it has a 

“Light footprint” in Africa. These 

documents show a vast network of bases. 

The Intercept. Publicado em 1 de 

Dezembro de 2018. Disponível em: 

https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-

military-says-it-has-a-light-footprint-in-

africa-these-documents-show-a-vast-

network-of-bases/. Acesso em: 22 de 

novembro de 2019. 

  

UNDP, Definições de IDH e 

Desenvolvimento Humano. Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/h

ome/idh0.html. Acesso em: 10 de setembro 

de 2019. 

  

UNDP, Explicação do Atlas do 

Desenvolvimento Humano. Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/h

ome/idh0/atlas-do-desenvolvimento-

humano/entenda-o-atlas.html. Acesso em: 

13 de setembro de 2019. 

  

UNDP, Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/h

ome/sustainable-development-goals.html. 

Acesso em: 9 de setembro de 2019. 

 

UNDP, Sahel - A region of Opportunities. 

Disponível em: 

https://feature.undp.org/sahel/. Acesso em: 

20 de setembro de 2019. 

  

 

 

 

UNDP, UNDP 50th Anniversary. 

Disponível em: http://50.undp.org/en/. 

Acesso em: 9 de setembro de 2019. 

https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2013/English/QCPR%20resolution%20A-RES-67-226-EN.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2013/English/QCPR%20resolution%20A-RES-67-226-EN.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2013/English/QCPR%20resolution%20A-RES-67-226-EN.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Executive%20Board/2013/English/QCPR%20resolution%20A-RES-67-226-EN.pdf
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/27
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/27
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/27
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/27
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42996119
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42996119
https://reliefweb.int/report/mali/sahel-food-and-nutrition-crisis
https://reliefweb.int/report/mali/sahel-food-and-nutrition-crisis
https://www.youtube.com/watch?v=rwGLgpN9yME
https://www.youtube.com/watch?v=rwGLgpN9yME
https://africapontocom.wordpress.com/2015/10/26/sahel/
https://africapontocom.wordpress.com/2015/10/26/sahel/
https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases/
https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases/
https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases/
https://theintercept.com/2018/12/01/u-s-military-says-it-has-a-light-footprint-in-africa-these-documents-show-a-vast-network-of-bases/
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/entenda-o-atlas.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/entenda-o-atlas.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/atlas-do-desenvolvimento-humano/entenda-o-atlas.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/sustainable-development-goals.html
https://feature.undp.org/sahel/
http://50.undp.org/en/


 

13 
 

 

USAID, USAID Mission on Sahel. 

Disponível em: 

https://www.usaid.gov/sahel-regional. 

Acesso em: 20 de setembro de 2019. 

 

WITA. Silk Road to the Sahel: African 

ambitions in China’s Belt and Road 

Initiative. Disponível em: 

https://www.wita.org/atp-research/silk-

road-to-the-sahel-african-ambitions-in-

chinas-belt-and-road-initiative/. Acesso em 

26 de outubro de 2019. 
 

https://www.usaid.gov/sahel-regional
https://www.wita.org/atp-research/silk-road-to-the-sahel-african-ambitions-in-chinas-belt-and-road-initiative/
https://www.wita.org/atp-research/silk-road-to-the-sahel-african-ambitions-in-chinas-belt-and-road-initiative/
https://www.wita.org/atp-research/silk-road-to-the-sahel-african-ambitions-in-chinas-belt-and-road-initiative/

