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A Situação na Líbia 

 

1. Introdução 
 

Desde a queda do Coronel 
Muammar Qaddafi, deposto em 2011, o 
país encontra-se numa situação de forte 
instabilidade política e econômica. Mesmo 
tendo realizado duas eleições 
parlamentares após a mudança de 
regime, os novos governos foram 
incapazes de conciliar os interesses dos 
diversos grupos políticos presentes no 
país.  

Em 2014, a Líbia encontrava-se 
novamente imersa em uma guerra civil e 
dividida por dois governos, cada um deles 
apoiado por diversas milícias e grupos 
islamistas. Além disso, a partir de 2015 o 
Estado Islâmico toma controle sobre a 
cidade portuária de Sirte e sua região.  

O vácuo de poder torna o país 
vulnerável a atuação de grupos 
terroristas, bem como agrava a situação 
humanitária da Líbia como uma das 
principais rotas de refugiados no 
Mediterrâneo para a Europa. Em janeiro 
de 2016, a ONU promove um acordo 
tendo como objetivo a unificação nacional, 
mas este não foi reconhecido por todos os 
grupos presentes no país. Atualmente a 
situação chama atenção da União 
Europeia, considerando que a Líbia é uma 
importante rota de refugiados africanos e 
asiáticos e levando em conta a ameaça 
representada pelo Estado Islâmico.  

 
 

2. Mapa da Líbia (referente à situação de Abril/2016) 
 
 
 
 
 

LEGENDAS 
 Exército Nacional da Líbia (liderado 

pelo Gen. Khalifa Haftar); Casa dos 
Representantes (CdR), sede em 
Tobruk; 

 Governo do Acordo Nacional (GAN) e 
aliados, sede em Trípoli; 

 Milícias berberes; 
  Estado Islâmico, sede em Sirte. 

 
 
 
 



3. Principais atores 
 

 CONGRESSO NACIONAL GERAL (CNG) 
o Subsequente à transição política, o CNG assume em 2012 o controle 

sobre o país por meio de eleições; 
o Caráter majoritariamente islamista (Irmandade Muçulmana); 
o Nas eleições parlamentares de 2014, grupos islamistas sofrem uma 

grande derrota; 
o Segmentos islamistas derrotados nas eleições tomam militarmente a 

capital Trípoli e se mantêm como CNG – em oposição ao novo 
parlamento eleito (Casa dos Representantes, ou CdR); 

o Com o Governo do Acordo Nacional (GAN), apoiado pela ONU, o CNG 
se dissolve e passa a apoiar o GAN sob a forma de Conselho de 
Estado (órgão consultivo previsto pelo acordo político mediado pela 
ONU). 
 

 CASA DOS REPRESENTANTES (CdR) 
o Governo eleito em 2014, de viés secular e reconhecido 

internacionalmente; 
o Após a tomada da capital Trípoli por grupos islamistas ligados ao CNG, 

o CdR se desloca para a cidade de Tobruk; 
o Apoiado pelo Exército Nacional da Líbia, o qual é liderado pelo General 

Khalifa Haftar – um antigo aliado de Qaddafi. 
o Pelo Acordo Político Líbio mediado pela ONU, a CdR seria o corpo 

legislativo oficial da Líbia. 
 

 ACORDO POLÍTICO LÍBIO E O GOVERNO DE ACORDO NACIONAL (GAN) 
o Atingido em jan. 2016 (Acordos de Skhirat); 
o Mediado e arquitetado pela ONU, esse acordo prevê a criação do 

Governo do Acordo Nacional (GAN); 
o Aponta um novo parlamento, o Conselho Presidencial, para comandar 

o país, sob o comando do Primeiro Ministro Fayez al-Sarraj. 
 

 ESTADO ISLÂMICO  
o Out. 2014: Toma parcialmente a cidade de Derna; 
o Fev. 2015: Captura a cidade portuária de Sirte e sua região; 
o Vem conduzindo ataques a Benghazi, Trípoli e diversas outras cidades 

líbias desde então; 
o Luta para tomar controle sobre os recursos energéticos líbios. 

 
4. Fatores agravantes 
 

 Vácuo de poder 
 Contenção do Estado Islâmico 
 Estabilização política do país 
 Líbia como uma das principais rotas de refugiados para Europa no 

Mediterrâneo 
 Atuação das Nações Unidas (Acordo de Paz) e intervenção política (Sanções 

da UE) 
 Conselho de Representantes (Tobruk) x Governo do Acordo Nacional (Trípoli) 
 Milícias independentes e grupos islamistas 
 Atuação da ONU como mediador e adição de mais um grande ator político 

dentro da Líbia 
 96% da receita do governo e 65% do PIB da Líbia são advindos da extração de 

gás natural e petróleo 



o Tensões, conflitos reduziram drasticamente a exploração desses 
recursos; 

o Deterioração na economia como agravante da situação política; 
 

5. Desdobramentos conjunturais 
 

 Emergência securitária e humanitária 
 Risco de spillover para países vizinhos 
 Possível rejeição pela população e pela CdR do governo apoiado pela 

ONU, gerando maiores incertezas e tensões 
 Possível fortalecimento do Estado Islâmico em caso de maior 

desestabilização política 
 
6. Análises e perguntas 
 

 Qual a legitimidade da ONU de mediar, conduzir e apontar um parlamento 
de unificação nacional? 

 A dissolução do CNG se deu principalmente para fortalecer a oposição ao 
Exército Nacional da Líbia e à CdR, e não por um alinhamento com o 
acordo político da ONU  

o Alguns setores islamistas do CNG podem rejeitar tal abordagem e 
fracionar ainda mais os grupos políticos dentro do país 

 O Acordo Político Líbio proposto pela ONU só pode ser legítimo, segundo 
sua própria formulação, com a aprovação pela CdR 

o Ainda assim, o GAN possui controle sobre as principais instituições 
políticas e financeiras do país 

 Até que ponto isso não constitui uma violação na 
legitimidade e na soberania líbia? 


