
«Adilson Savite remete-nos para uma estimulante e bem documentada incursão diacrónica sobre as 
Organizações Internacionais, desde a sua génese ao conhecimento mais detalhado sobre as principais 
Organizações Políticas Internacionais…o livro enquanto manual pedagógico visa esclarecer os 
estudantes que se debruçam sobre esta temática, assim como todos os potenciais interessados sobre o 
papel das organizações internacionais na atual conjuntura mundial».

In Apresentação do livro
Maria da Saudade Baltazar, PhD

…«Estudos como os de Adilson Savite, ao mesmo tempo servindo às armas e às humanidades, em 
obediência à regra de que não há memória de dispensar nos chefes a titularidade da espada e do saber, 
surpreende pela larga informação, racionalização do saber e de�nição do saber fazer, em relação com 
as exigências, não apenas do globalismo, mas também da circunstância especí�ca do seu Estado, 
povo e área, sem esquecer a articulação com o globalismo que guarda muitas áreas de acesso ainda 
desconhecido ou mal sabido.
Uma das contribuições de estudos como o atual do trabalho de Adilson Savite são uma prestação de 
alta valia para o património cientí�co geral e, também, para o património nacional, com referência 
a uma conceção do futuro que desa�a as novas gerações, e os Estados-Nação emergentes no mundo 
globalizado. A transdisciplina desa�a a contribuição das universidades, e este trabalho inscreve-se 
nessa marcha para a quarta dimensão de que essa exigência não dispensa a investigação e o ensino».

In Prefácio
Adriano Moreira, PhD

«O livro de Adilson Savite, não se poderia esperar que fosse realmente lido apenas por conhecedores 
da matéria, espera-se, sim, que o mesmo transcenda o universo das relações internacionais como 
aqueles que forem instigados a ler o fazem».

In Posfácio
Mário Pinto de Andrade, PhD

Esta obra está dividida em nove grandes partes:
› Génese e evolução das Organizações Internacionais
› As Organizações Políticas Internacionais
› A ONU e sua autoridade no mundo contemporâneo
› As Organizações Políticas Internacionais e os Direitos Humanos
› As organizações regionais: políticas de relançamento 
› As in�uências das organizações regionais em África
› A lusofonia: da história comum às vagas da liberdade
› As organizações políticas internacionais e as ajudas humanitárias
› As Organizações Intergovernamentais (OIG) e as Organizações Não Governamentais (ONG)
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Nasceu no Bairro do São João, no Município do 
Lobito, em Benguela em 1987. 

Frequenta o doutoramento em Ciência Política 
e Relações Internacionais: Segurança e Defesa, 
pelo IEP (Instituto de Estudos Políticos) na UCP 
(Universidade Católica Portuguesa) em Lisboa e, é 
membro-júnior do CIEP (Centro de Investigação 
de Estudos Políticos).

Mestrado em Relações Internacionais e Estudos 
Europeus pela Universidade de Évora (2011-
-2013). Licenciado em Ciências da Educação na 
especialidade de História pelo Instituto Superior 
de Ciências da Educação (ISCED) em Benguela 
(2007-2011).

É docente de Metodologia do Ensino de História 
no Magistério do Lobito.
Como Docente Universitário, tem passagens 
pela Instituto Superior Politécnico Católico de 
Benguela (ISPOCAB), leccionando Introdução 
às Relações Internacionais e Sistemas e Compor-
tamentos Eleitorais; pelo Instituto Superior 
Politécnico Lusíada de Benguela (ISPLB), leccio-
nando Organizações Políticas Internacionais, Or-
ganizações Económicas Internacionais e Política 
Internacional Contemporânea.

Editou o livro Angola no Novo Contexto das 
Relações Internacionais (1961-1991) na Escolar 
Editora. 


