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SABIA QUE…?

DESTAQUES

¬

Ao longo da última década, há uma deterioração das condições de
paz e segurança globais, bem como uma pressão crescente sobre
os direitos humanos e as liberdades fundamentais. O número de
pessoas pobres a viver em países frágeis e afetados por conflitos
tende a aumentar, e os países em desenvolvimento são particularmente afetados pelos conflitos. Ao crescimento do número e
gravidade das crises humanitárias, não tem correspondido a disponibilidade de ajuda necessária, enquanto as despesas militares
no mundo continuam a aumentar.

¬

A violência, a criminalidade, a insegurança e os conflitos armados
têm um impacto destrutivo enorme no desenvolvimento dos países, acentuando a pobreza de várias formas, com grandes custos
humanos, económicos e sociais. Pelo contrário, a marginalização
económica, a discriminação e a exclusão, bem como as desigualdades, a falta de acesso à justiça e a ineficácia das instituições minam a paz e o desenvolvimento.

¬

É necessário promover atitudes, instituições e estruturas que criem
e sustentem sociedades pacíficas (“paz positiva”), bem como colocar
as pessoas no centro das preocupações e das políticas, promovendo
a segurança humana como elo de ligação entre paz e desenvolvimento. As estratégias, parcerias e ações de desenvolvimento devem ser
sensíveis ao contexto específico em que se desenrolam, no que respeita aos fatores de conflito, fragilidade e insegurança, e as intervenções no âmbito da segurança e defesa devem ter em consideração
questões como a desigualdade, a discriminação e a pobreza.

¬

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável vem integrar,
pela primeira vez ao nível global, a paz e a segurança como objetivos de desenvolvimento (ODS16). As Nações Unidas permanecem um ator incontornável na promoção da segurança e desenvolvimento globais, apesar de todas as dificuldades; existem
princípios internacionalmente acordados para o envolvimento
externo em Estados Frágeis; e a União Europeia tem preconizado
uma maior interligação entre segurança e desenvolvimento na sua
ação externa. No entanto, é difícil assegurar a coerência, coordenação e complementaridade nessas intervenções, existindo um
grande desconhecimento sobre como apoiar uma paz sustentável
para além da estabilização temporária de uma situação.

¬

Identificam-se muitas incoerências na interligação entre segurança e desenvolvimento, na ótica da coerência entre políticas.
Entre outras, contam-se: (i) uma má gestão das expectativas, com
a tendência para aplicar modelos padronizados e/ou concebidos
externamente e com a pressão para obter resultados rápidos, em
contextos onde os progresoss são lentos e exigem um envolvimento sustentado; (ii) a prevenção de conflitos é claramente secundarizada face à necessidade de reação e de gestão de crises;
(iii) o perigo de securitização do desenvolvimento e a instrumentalização da própria ajuda ao desenvolvimento; (iv) a ajuda ao
desenvolvimento é insuficiente e desadequada nestes contextos;
(v) as tensões e incoerências entre os vários intervenientes da
União Europeia; ou (vi) as dificuldades práticas e operacionais de
combinar várias perspetivas e instrumentos da segurança e do desenvolvimento numa abordagem integrada e coerente.

INTRODUÇÃO
Garantir um mundo mais justo, mais digno e sustentável é mais do que nunca uma
exigência da comunidade internacional e nacional. Neste quadro, a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) afirma-se como um conceito, uma abordagem
e um instrumento para assegurar que as várias políticas setoriais não colidem com
os esforços de erradicação da pobreza e de promoção do desenvolvimento, ao nível
global, europeu, nacional e local.
Sendo os desafios do Desenvolvimento são cada vez mais complexos, interdependentes e multidimensionais, é necessário que as políticas públicas sobre migrações, as
alterações climáticas, o comércio, a segurança ou a soberania alimentar contribuam
para uma transformação efetiva e para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. A União Europeia (UE) e os seus Estados Membros garantiram a CPD enquanto compromisso político e obrigação legislativa no quadro do Tratado de Lisboa,
mas estarão as instituições e países europeus a prosseguir políticas setoriais que contribuem de forma efetiva e sustentável para o desenvolvimento?
“Não existe desenvolvimento sem paz e segurança, nem uma paz sustentável sem que
haja desenvolvimento”. Esta é uma frase que estamos habituados a ouvir e que não
deixa de ser verdadeira, embora possa parecer desprovida de significado, num mundo
em que os conflitos, a fragilidade dos Estados, a violência e as crises parecem ter-se
tornado a realidade diária para muitas pessoas e sociedades. Isto tem impactos significativos nos direitos humanos, na democracia e no desenvolvimento, com grandes
custos humanos, económicos e sociais.
Por outro lado, a paz não significa apenas a ausência de violência, mas sim a presença
de atitudes, instituições e estruturas que criam e sustentam sociedades pacíficas e
inclusivas. No entanto, a prevenção de conflitos e a construção da paz parecem continuar a ser aspetos menores no campo da segurança e defesa, enquanto o desenvolvimento continua a estar pouco presente nas preocupações de resolução dos conflitos
ou de segurança. As políticas e medidas implementadas pela comunidade internacional têm contribuído para potenciar o contributo da paz para o desenvolvimento (e do
desenvolvimento para a paz)? As respostas são atempadas, adequadas, coordenadas
e coerentes? A segurança humana tornou-se um objetivo inalcançável? Como assegurar uma ligação mais efetiva e positiva entre segurança e desenvolvimento?
Este estudo pretende responder de forma sucinta a algumas destas questões, constituindo-se num instrumento para informação de todos os interessados e para auxiliar
a tomada de decisão. A vastidão e complexidade da temática faz com que a análise
possa ser superficial em muitos dos assuntos abordados ou mesmo omissa em alguns
aspetos importantes. No entanto, o objetivo é apresentar a informação de forma clara
e concisa, despertando o interesse para o aprofundamento de alguns assuntos e fornecendo pistas sobre as (in)coerências e a necessidade de agir.
O estudo está estruturado em três partes. No capítulo 1, apresentam-se alguns dos
factos, dados e tendências mais recentes sobre a paz e segurança no mundo. No capítulo 2, analisa-se a relação entre segurança e desenvolvimento, desmontando-se também alguns dos mitos associados a esta interligação. Por fim, no capítulo 3, referem-se algumas das políticas a nível global, europeu e nacional, sempre na ótica do nexo
segurança-desenvolvimento, e identificam-se algumas incoerências presentes nessas
respostas. Este último capítulo conta com breves entrevistas e artigos de autores convidados, com vista a diversificar as perspetivas e enriquecer a análise.

MARCOS INTERNACIONAIS DA COERÊNCIA:
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
Data

Zona

Descrição

1948

Global

Declaração Universal dos Direitos Humanos

1966

Global

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos

1992

UE

Tratado de Maastricht, vigente a partir de 1 de novembro de
1993.

09/1994

Global

Programa de Ação da Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento, Cairo (capítulo X: Migração
Internacional)

1997

Global

Orientações sobre Conflito, Paz e Cooperação para o
Desenvolvimento, CAD-OCDE

2000

Global

Declaração do Milénio e Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio
Acordo de Cotonou, entre a UE e os Estados ACP
Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º
1325 sobre mulheres, paz e segurança
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra
a Criminalidade Organizada Transnacional, contra o Tráfico
Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea
Relatório sobre as Operações de Paz das Nações Unidas.
“Relatório Brahimi”

2000

UE

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que se
tornou legalmente vinculativa a partir do Tratado de Lisboa
Acordo de Cotonou, entre a UE e os Estados ACP

2001

Global

Guidelines: helping prevent violent conflict, CAD-OCDE
Programa de Ação das Nações Unidas para prevenir,
combater e erradicar o comércio ilícito de armas ligeiras e de
pequeno calibre

2001

UE

Programa de Gotemburgo para a Prevenção de Conflitos
Violentos
Comunicação da Comissão sobre a prevenção de conflitos (e
conclusões do Conselho)

07/2002

Global

Entrada em funcionamento do Tribunal Penal Internacional

2003

Global

Princípios e Boas Práticas do Doador Humanitário, aprovados
em Estocolmo

2003

UE

Estratégia Europeia de Segurança

2004

UE

Criação do Mecanismo de Apoio à Paz para África

2005

UE

Consenso Europeu para o Desenvolvimento

2005-2015

Global

Quadro de Ação de Hyogo: Construir a Resiliência

Declaração conjunta UE-Nações Unidas

2006

Global

Criação da Comissão para a Construção da Paz das Nações
Unidas
Adoção da Global Counter-Terrorism Strategy pela
Assembleia Geral das NU

2007

Global

Princípios para uma Intervenção Internacional Eficaz em
Estados Frágeis (OCDE)

2007

UE

Conclusões do Conselho sobre Segurança e Desenvolvimento
Conclusões do Conselho sobre a resposta europeia às
situações de fragilidade
Consenso Europeu em Matéria de Ajuda Humanitária
Estratégia Conjunta África-UE

12/2007

UE

Tratado de Lisboa (entrada em vigor: 2009)

2008

UE

Orientações da UE respeitantes aos diálogos sobre os direitos
humanos com países terceiros
Orientações da UE sobre Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário
Diretrizes da UE relativas à violência contra as mulheres e as
raparigas e à luta contra todas as formas de discriminação de
que são alvo
Código de Conduta da UE para a exportação de armas
Relatório sobre a Execução da Estratégia Europeia de
Segurança

2009

Portugal Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento
I Plano Nacional de Ação para Implementação da Resolução
do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325 sobre
«mulheres, paz e segurança» (2009-2013)

2009

UE

Estratégia Europeia de Apoio à Redução do Risco de
Catástrofes nos Países em Desenvolvimento
Agenda de Ação da UE para apoio à Democracia na política
externa europeia
Diretrizes da UE sobre a promoção da observância do direito
internacional humanitário

2011

Global

Um New Deal para o envolvimento em Estados Frágeis,
aprovado em Busan
Relatório do Banco Mundial sobre Conflito, Segurança e
Desenvolvimento

2011

UE

Agenda para a Mudança (Política de Desenvolvimento da UE)
Conclusões do Conselho sobre Prevenção de Conflitos
Estratégia da União Europeia para a Segurança e o
Desenvolvimento na região do Sahel
Quadro Estratégico da UE para o Corno de África

2012

UE

I Plano de Ação da UE sobre Direitos Humanos e Democracia

06/2013

UE

Plano de Ação para a resiliência de países afetados por crises
(Comissão Europeia)

2013

UE

Abordagem global da UE em relação às crises e aos conflitos
externos
Plano de Ação em matéria de Resiliência 2013-2020
Plano de Ação da UE de luta contra o terrorismo para o Corno
de África e o Iémen

03/2014

UE

Roteiro UE-África 2014-2017
Estratégia da UE para o Golfo da Guiné

04/2014

UE

IV Cimeira UE-África, Bruxelas

2014

Global

Lançamento da Iniciativa “Migrantes em Países em Crise”
(MICIC) e respetivas Diretrizes para a proteção de migrantes
em países em conflito ou afetados por desastres naturais

12/2014

Global

Entrada em vigor do Tratado sobre o Comércio de
Armamento

2014

Portugal Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa (2014-2020)
II Plano Nacional de Ação para a Implementação da
Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º
1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança (2014-2018)

2015

Global

Declaração de Sendai e novo Quadro para a Redução do Risco
de Desastres 2015-2030

03/2015

UE

Plano de Ação da UE para o Golfo da Guiné 2015-2020

04/2015

UE

Plano de Ação para implementação da Abordagem Global da
UE em relação às crises e conflitos externos
Agenda Europeia para a Segurança
Estratégia da UE para o Sahel: Plano de Ação Regional 20152020

07/2015

Global

Agenda de Adis Abeba sobre o Financiamento do
Desenvolvimento

07/2015

UE

II Plano de Ação da UE sobre Direitos Humanos e Democracia
(2015-2019)

09/2015

Global

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

11/2015

UE

Plano de Execução do Consenso Europeu em matéria de
Ajuda Humanitária

12/2015

Global

Resolução 2250 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas sobre Juventude, Paz e Segurança.

05/2016

Global

Cimeira Humanitária Mundial, Istambul

06/2016

UE

Estratégia global para a política externa e de segurança da
União Europeia ,“Visão Partilhada, Ação Comum: Uma Europa
mais Forte”

09/2016

UE

Declaração e Roteiro de Bratislava

11/2016

UE

Plano de Implementação sobre Segurança e Defesa
Código de Conduta e Disciplina para as Missões civis da PCSD
Adoção do Quadro Estratégico da UE para apoio à Reforma
do Setor de Segurança

12/2016

Global

Assembleia Geral das Nações Unidas aprova Declaração
sobre o Direito à Paz

2017

UE

Adoção do Consenso Europeu para o Desenvolvimento
(política de desenvolvimento da UE)
Uma abordagem estratégica em matéria de resiliência na
ação externa da UE
Conclusões do Conselho sobre a operacionalização do nexo
ação humanitária-desenvolvimento
Orientações para a promoção e proteção dos Direitos da
Criança

MIGRAÇÕES E DESENVOLVIMENTO

19

1.	 FACTOS E DADOS SOBRE
PAZ E SEGURANÇA

COLEÇÃO

20

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Os dados demonstram que o mundo se tornou mais violento ao longo da última década. A violência global atingiu o nível mais grave desde o fim da Guerra Fria, com
cerca de metade da população mundial, ou seja, aproximadamente 3.5 mil milhões de
pessoas a sentirem o impacto da violência ou a viverem na proximidade de contextos
violentos (OCDE, 2016c). Embora o número de conflitos ativos no mundo tenha vindo
a diminuir na última década, fenómenos como o extremismo violento e o terrorismo
têm aumentado, bem como o número de vítimas mortais. De 2008 a 2014, o número
de vítimas mais do que triplicou, conforme ilustrado na Figura 1, sendo na sua vasta
maioria civis.
FIG. 1

NÚMERO DE CONFLITOS E VÍTIMAS NO MUNDO, 2008-2014

2014

2012

42
conflitos ativos

51
conflitos ativos

55
conflitos ativos

63
conflitos ativos

180.000
vítimas mortais

110.000
vítimas mortais

49.000
vítimas mortais

56.000
vítimas mortais

2010

2008

Fonte: International Institute for Strategic Studies, Armed Conflict Survey 2015. www.iiss.org

Segundo o International Institute for Strategic Studies, os países com mais vítimas
mortais da violência foram, em 2016, a Síria (mais de 50 mil mortos), o México (cerca
de 23 mil), o Iraque (17 mil), o Afeganistão (16 mil) e o Iémen (7 mil mortes reportadas). Nos últimos anos, regista-se particularmente um aumento da conflitualidade em
África – nomeadamente pelo agravamento dos conflitos na República Centro-Africana
e Sudão do Sul e pela continuação de conflitos na República Democrática do Congo,
Somália e Sudão (Darfur) – e no Médio Oriente e Magrebe, com os casos evidentes da
Síria, Iémen e Líbia.
Embora as guerras e conflitos violentos tenham um impacto muito negativo, boa parte
das vítimas mortais da violência encontram-se em países não afetados por conflitos.
Isto é ilustrado pela prevalência regional da violência, com a América Central a figurar
como a região mais violenta, seguida da África Austral e da América do Sul e Caraíbas
(OCDE, 2016c). Em países como o México, El Salvador, Colômbia ou Brasil, a maior
parte das vítimas está exatamente relacionada com o tráfico de droga, a criminalidade, a (in)segurança urbana, a violência de género e outras formas de violência, que
têm atualmente um impacto enorme na segurança das pessoas em várias partes do
mundo.
Os países de rendimentos baixos e médios são afetados de forma desproporcional
pela violência política e social, o que contribui para dificultar os processos de desenvolvimento. Muitos destes países estão em situação de fragilidade, ou seja, onde a
exposição a vários riscos (económico, ambiental, político, social e de segurança) se
combina com uma fraca capacidade de resposta do Estado para gerir, absorver ou mi-
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tigar esses riscos1. A OCDE estima que mais de 1.6 mil milhões de pessoas – ou 22% da
população mundial – habite em zonas de fragilidade (OCDE, 2016c), mas outras fontes
sugerem que essa proporção possa ultrapassar os 40% (Figura 2).

22

Isto é especialmente importante porque, embora o número absoluto de pessoas em
situação de pobreza extrema tenha vindo a diminuir no presente século, o número de
pessoas pobres em países frágeis deverá aumentar de 480 milhões, em 2015, para
542 milhões, em 2035.
FIG. 2

FACTOS & DADOS SOBRE SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Nos últimos 15 anos, quase
metade da população
mundial foi afetada pela
violência

Mais de 90% das vítimas de
conflitos são civis

Mas só 0.4% da Ajuda Pública
ao Desenvolvimento é
direcionada para a proteção e
preparação contra desastres

Os conflitos estão na base
de 80% das necessidades
humanitárias

Atualmente, 43% da
população mundial vive
em países em situação de
fragilidade

Em 2030, 62% da população
mundial viverá em Estados
Frágeis

Fonte: Relatório do Secretário Geral das Nações Unidas à Cimeira Humanitária Mundial, 2016.
http://sgreport.worldhumanitariansummit.org/

A violência tem custos significativos em termos humanos e sociais, bem como no
plano económico. O impacto económico de conter ou gerir as consequências da violência em termos globais tem vindo a aumentar, passando de 13.5 biliões de USD em
2015 – ou 13,3% do PIB mundial (OCDE, 2016c) para mais de 14 biliões de USD em
2016, o que corresponde a 12,6% do PIB global (Institute for Economics and Peace,
2018). Isto significa que a melhoria da resiliência, a manutenção da paz e a prevenção
de conflitos têm vantagens claras para a economia mundial.

1

Os países em situação de fragilidade são definidos com base em indicadores políticos, económicos, sociais e ambientais. Foi criada uma lista harmonizada de “Estados Frágeis” pelo Banco Mundial, o Banco Asiático de Desenvolvimento e Banco Africano de Desenvolvimento, a qual incluía 33 países em 2015, sendo 17 do continente africano.
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FIG.3

CUSTOS ECONÓMICOS DA VIOLÊNCIA NO PLANO GLOBAL, 2016

Impacto económico mundial da violência
2016

14.3 biliões de USD

12,6%

do PIB
mundial

$1.04 biliões
Perdas derivadas dos
conflitos armados

$2.57 biliões
Perdas derivadas dos
crimes e violência
interpessoal

$4.92 biliões
Despesas com
segurança interna

$5.62 biliões
Despesas militares

Fonte: Institute for Economics and Peace, 2018.

No entanto, as despesas militares mundiais continuam a crescer, representando, em
2016, 2,2% do PIB mundial. Coletivamente, a União Europeia é a segunda região do
globo com maior despesa militar, a seguir aos Estados Unidos. Porém, os orçamentos
da defesa na Europa têm vindo a diminuir nos últimos anos, enquanto outros intervenientes globais – como a China, a Rússia e a Arábia Saudita - têm reforçado o setor da
defesa numa escala sem precedentes. Em 2015, os EUA investiram no setor da defesa
mais do dobro da despesa total dos Estados Membros da UE. A China aumentou o
seu orçamento de defesa em 150% ao longo da última década, enquanto os Estados
Membros da UE diminuíram a sua despesa com a defesa em cerca de 12%, em termos
reais, durante o mesmo período.
FIG. 4

PAÍSES COM MAIORES DESPESAS MILITARES, 2016

Fonte: SIPRI, 2016.
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Apenas 10 países são responsáveis por 90% do comércio mundial de armas2. Em
2016, este comércio atingiu 31 mil milhões de USD, sendo que os 10 principais exportadores representaram 28 mil milhões de USD. Entre 2012 e 2016, os Estados Unidos
e a Rússia representaram, respetivamente 33% e 23% das exportações mundiais de
armamento (SIPRI, 2017). Mais de metade das armas vendidas são produzidas por
apenas dez empresas, sete das quais são norte-americanas3.
Os Estados Unidos, sendo o maior produtor de armas do mundo, assinou o Tratado de
Comércio de Armas, mas não o ratificou. Já a China e a Rússia não chegaram a assinar
o Tratado. Entre os principais produtores, a Alemanha e a França ratificaram este acordo, que engloba as transferências internacionais de equipamento militar, incluindo
tanques, aviões de combate e mísseis.
FIG. 5

OS 10 PRINCIPAIS PAÍSES DO COMÉRCIO MUNDIAL DE ARMAS, 2016
(mil milhões USD)

Fonte: SIPRI, 2017.

Em termos globais, a Índia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm sido
os principais importadores de armamento, destacando-se o crescimento das importações em vários países do Médio Oriente. Entre 2012 e 2016, as importações de armas
nesta região cresceram 86%, representando atualmente cerca de 29% das compras
mundiais de armamento (SIPRI, 2017).
_______________________
Nos últimos anos, têm proliferado as avaliações e índices sobre paz no mundo. Estes
podem ser ferramentas relevantes para analisar tendências gerais e ter uma perspetiva
global sobre quais os países em contextos mais ou menos difíceis. Entre os mais conhecidos, estão o Índice Global da Paz (Global Peace Index) e o Índice de Estados Frágeis
(Fragile State Index), cujos resultados de 2017 são apresentados nas Figuras 6 e 7.

2

A militarização do mundo é evidente. Vários países aspiram a tornar-se grandes exportadores de armamento, como é o
caso da Austrália (ver Australia unveils plan to become one of world’s top 10 arms exporters,PressTV, 29/01/2018).

3

Ver “These Are the 10 Companies That Dominate the Global Arms Trade”, Global Research, 14/01/2018.
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Duas constatações imediatas emergem destes índices. Em primeiro lugar, verifica-se
em muitos casos uma correspondência entre os países menos pacíficos e os países
com maiores fragilidades, com vários países a figurarem nos últimos lugares dos dois
índices, o que aponta para uma relação importante entre a sustentabilidade da paz,
por um lado, e a solidez das instituições e a resiliência das sociedades, por outro. Com
efeito, a insegurança e a violência são fatores-chave da fragilidade: segundo a OCDE,
mais de 70% dos Estados considerados frágeis, ou seja, com incapacidade de assegurarem as suas funções básicas, foram afetados por conflitos.
Em segundo lugar, e embora não haja uma correspondência total, os países que ocupam posições mais favoráveis nestes índices são países desenvolvidos, ou seja, com
níveis elevados de desenvolvimento económico e humano, o que indica uma ligação
relevante entre desenvolvimento e paz. Segundo o Índice Global da Paz de 2017, a
violência representa 37% do PIB nos dez países menos pacíficos do mundo, enquanto
esta percentagem é de apenas 3% nos dez países considerados mais pacíficos, o que
aponta para custos enormes da violência na economia e no desenvolvimento.
FIG. 6

ÍNDICE DA PAZ GLOBAL 2017

Os países mais pacíficos
1 - Islândia
2 - Nova Zelândia
3 - Portugal
4 - Áustria
5 - Dinamarca
6 - República Checa
7 - Eslovénia
8 - Canadá
9 - Suíça
10 - Irlanda

Os países menos pacíficos
154 - Ucrânia
155 - Rep. Centro-Africana
156 - Sudão
157 - Líbia
158 - Somália
159 - Iémen
160 - Sudão do Sul
161 - Iraque
162 - Afeganistão
163 - Síria

(total de países analisados: 163)
Fonte: Global Peace Index, Institute for Economics and Peace, 2017.
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FIG. 7

ÍNDICE DE ESTADOS FRÁGEIS 2017
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Os países com maior fragilidade
1 - Sudão do Sul
2 - Somália
3 - Rep. Centro-Africana
4 - Iémen
5 - Sudão
5 - Síria
7 - Rep. Dem. Congo
8 - Chade
9 - Afeganistão
10 - Iraque

Os países com menor fragilidade
169 - Canadá
170 - Nova Zelândia
171 - Islândia
172 - Austrália
173 - Irlanda
174 - Suécia
175 - Dinamarca
176 - Suíça
177 - Noruega
178 - Finlândia

(total de países analisados: 178)
Fonte: Fund for Peace, 2017. http://fundforpeace.org/fsi/data/

Estes índices têm revelado uma deterioração das condições de paz e segurança globais ao longo da última década. Mesmo na região considerada a mais pacífica no
mundo – a Europa – a perceção do aumento da corrupção entre as elites políticas, a
crescente desigualdade de rendimentos, a deterioração da liberdade de imprensa em
alguns países, bem como uma diminuição da tolerância e aceitação dos direitos de
outros grupos sociais (como os migrantes) são tendências preocupantes, capitalizadas
pelos partidos populistas em vários países europeus.
Ao nível global, verifica-se uma pressão constante relativamente ao respeito pelos
direitos humanos e as liberdades fundamentais. O relatório anual da Freedom House
sobre a Liberdade no Mundo, em 20184, revela que as liberdades estão em retrocesso em todas as regiões do mundo e conclui que a democracia está em crise. Neste
contexto, apenas 39% da população mundial vive em países onde as suas liberdades
estão asseguradas e a maior parte dos países regista retrocessos nos direitos políticos

4

Consulte o relatório em https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
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e liberdades civis. Os valores que a democracia incorpora – particularmente o direito
de escolha dos líderes em eleições livres e justas, a liberdade de imprensa e o Estado
de direito – estão a ser fortemente afetados mundialmente. Alguns países que pareciam histórias promissoras de sucesso – como a Turquia e a Hungria – encontram-se
numa deriva totalitária, enquanto as democracias mais poderosas do mundo estão
mergulhadas nos seus problemas internos, incluindo as disparidades económicas e
sociais, movimentos populistas, fragmentação dos partidos políticos, potenciados por
fenómenos como os ataques terroristas.
O alastramento de práticas antidemocráticas no mundo não é apenas um contratempo para as liberdades fundamentais; coloca também riscos enormes para o desenvolvimento, para a economia e para a segurança das pessoas. Países com maior garantia
de respeito pelas liberdades fundamentais são países mais seguros e mais prósperos,
mais abertos a novas ideias e oportunidades. Por sua vez, países autocráticos e repressivos tendem a gerar instabilidade e conflitos, fenómenos de violência e corrupção, e
maior espaço para a radicalização e movimentos extremistas.

i

Precisa de mais dados…?
¬

Consulte o mapa interativo dos conflitos no mundo:
www.irinnews.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war

¬

Saiba tudo sobre o comércio global de armas:
https://sipri.org/databases/armstransfers

¬

Conheça as 10 crises humanitárias a ter em atenção em 2018:
www.irinnews.org/feature/2018/01/01/ten-humanitarian-crises-look-out-2018
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2.1. INTERLIGAÇÕES ENTRE
(IN)SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
A violência, a criminalidade, a insegurança e os conflitos armados têm um impacto
destrutivo enorme no desenvolvimento dos países, com grandes custos humanos,
económicos e sociais.
A guerra aumenta a pobreza de várias formas: reduz o potencial de crescimento ao
destruir as infraestruturas, prejudica gravemente o capital humano (não só pelas mortes, mas também pelo desemprego, pelo deslocamento das populações, pelas doenças,
etc.), desvia recursos financeiros (para o esforço de guerra, para a acumulação de riqueza e poder de certos grupos, para a corrupção), enfraquece as instituições e o tecido
social. Embora a grande maioria dos conflitos sejam intraestatais, têm também reflexos
significativos nos países vizinhos, quer no plano económico quer humano (por exemplo,
devido ao fluxo de refugiados). Num mundo interdependente e globalizado, não é exequível existirem “ilhas” de desenvolvimento e paz, sendo inevitável a existência de
efeitos de propagação e de interação entre situações de conflito, pobreza e fragilidade.
É difícil calcular o verdadeiro custo económico de um conflito violento num determinado país. Os estudos sugerem que por cada ano de conflito, exista uma contração
da taxa de crescimento económico na ordem dos 2% a 2,5%. Como cada guerra civil
dura, em média, cerca de 7 anos, tal significa uma diminuição do crescimento de 15%.
Nenhum país classificado como frágil ou afetado por conflitos conseguiu atingir os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio5. Mesmo em objetivos que foram atingidos
em termos globais, como é o caso da redução da pobreza extrema, entre 2000 e 2015
mais de 2/3 dos países considerados frágeis não conseguiram realizar esse objetivo.
Os países frágeis e/ou afetados por conflitos apresentam também outros indicadores
socioeconómicos muito abaixo da média geral dos países em desenvolvimento.
Altas taxas de conflito estão relacionadas com baixos rendimentos per capita, o que
significa que existe uma ligação entre conflitos e pobreza (Collier, 2007). Mesmo dentro dos países, as maiores taxas de violência foram encontradas nas regiões mais pobres do território, onde o rendimento per capita fica abaixo da média nacional6.
Os países em conflito enfrentam níveis mais elevados de subnutrição e de mortalidade infantil, maiores défices educativos, maior mortalidade materna, menos acesso a
água potável e saneamento, entre outros impactos de desenvolvimento.
A insegurança e os conflitos afetam especialmente as crianças, a sua saúde, desenvolvimento e bem-estar, limitando as suas oportunidades de futuro. Os números são
impressionantes: a cada 5 minutos, morre uma criança devido à violência e, anualmente, pelo menos mil milhões de crianças, ou seja, cerca de metade das crianças
em todo o mundo, são afetadas por vários tipos de violência (NU, 2018a). Em termos
económicos, estima-se que os custos globais da violência sobre as crianças atinjam
aproximadamente 7 biliões de USD por ano (NU, 2018a).

5

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) foram a primeira agenda global de desenvolvimento, definida
no quadro das Nações Unidas e em vigor entre 2000 e 2015.

6

Existem vários estudos com conclusões neste sentido, nomeadamente em países asiáticos como o Afeganistão,
o Bangladesh, a Índia, o Nepal, o Paquistão e o Sri Lanka. Ver, por exemplo, “Conflict and Development: Where is
Conflict Concentrated in South Asia?”, blogue do Banco Mundial, 2010.
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As crianças em zonas de conflito têm três vezes menos probabilidades de conseguirem
ir à escola do que a generalidade das crianças dos países em desenvolvimento e o dobro das probabilidades de morrerem até aos 5 anos de idade. Estas crianças são também mais vulneráveis a serem manipuladas pela criminalidade organizada ou a serem
exploradas por razões económicas, o que se tem agravado devido às grandes migrações e aos deslocamentos forçados (UNICEF, 2017). Para além dos conflitos violentos,
a insegurança e a violência sobre as crianças assume outras faces, que vão desde a
violência familiar e na escola, violência sexual na infância e adolescência, exploração
infantil, etc. (UNICEF, 2017). A pobreza tem aqui um papel importante, pois nas comunidades marginalizadas e mais vulneráveis, onde os rendimentos são baixos, as condições habitacionais são mais fracas e o acesso a serviços sociais é escasso, existe maior
probabilidade de as crianças estarem sujeitas a situações de violência (NU, 2018a).
Os impactos dos conflitos violentos são particularmente negativos nas meninas e mulheres. Atualmente, cerca de 3/5 de todas as mortes maternas acontecem em contextos
humanitários e de fragilidade (UN Women, 2015). Todos os dias, mais de 500 mulheres e
adolescentes morrem devido a complicações ligadas à gestação ou ao parto em situações
de emergência e em Estados fragilizados. Além disso, a violência de género continua a
causar danos brutais, despedaçando vidas e perspetivas de paz e de recuperação. Em
situações de crise e conflito, as mulheres e raparigas estão muito mais expostas a infeções sexualmente transmissíveis, a gravidezes indesejadas e a doenças maternas, além
da violência sexual e de género. Nas últimas décadas, o uso da violência contra meninas
e mulheres em situação de conflito, incluindo a violência sexual como arma de guerra,
tem-se tornado mais visível, sendo um crime de guerra e um crime contra a Humanidade.
Além disso, os conflitos agravam muitas desigualdades de género que tendem a prolongar-se mesmo após o fim da guerra (ver Figura 8).
FIG. 8

DESIGUALDADES DE GÉNERO EM SITUAÇÕES DE CRISE E CONFLITO

Fonte: UN Women, 2015.
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Apesar dos factos, a visibilidade desta realidade é ainda muito escassa. Um estudo
realizado em 2015 concluiu que apenas 13% das notícias dedicadas a questões da paz
e segurança incluem mulheres e que, nestas, uma percentagem exígua apresenta as
mulheres como líderes (4%) ou salienta questões de igualdade de género (2%) (UN
Women, 2015). Na maioria dos casos, as mulheres são apresentadas como vítimas
passivas dos conflitos, descurando o importante papel desempenhado quer no decorrer dos conflitos quer na promoção de soluções não-violentas ao nível comunitário e
da sociedade civil.
O empoderamento das mulheres durante e após os conflitos é fundamental para atingir uma paz sustentável. Em 2015, um estudo concluiu que quando as mulheres participam nas negociações de paz, essa participação aumenta em 35% a probabilidade
de o acordo de paz ser bem-sucedido na manutenção da paz, nos 15 anos seguintes
(UN Women, 2015).
A guerra tem também impacto na insegurança alimentar. Nos países com ciclos repetitivos de violência ou conflito, as pessoas têm o dobro da probabilidade de estarem
numa situação de má-nutrição, do que na generalidade dos países em desenvolvimento. O Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas, estima que os conflitos violentos são a causa de 60% das situações de fome no mundo7. Em 2017, as Nações Unidas
alertaram para o risco de 20 milhões de pessoas morrerem de fome, em apenas 4
países: Sudão do Sul, Somália, Iémen e Nigéria. Todos estes são países com conflitos e
instabilidade nos seus territórios: a Nigéria enfrenta o Boko Haram desde 2009, o Sudão do Sul está mergulhado numa guerra civil desde 2013, a Somália defronta-se com
o grupo radical al-Shabaab desde 2006 e no Iémen o conflito violento já fez milhares

7

Food crises continue to strike, and acute hunger intensifies, PAM, Nações Unidas, 22.03.2018

Mais de 250 mil pessoas foram deslocadas pela violência na região de Kivu Norte,
República Democrática do Congo, em 2012. © Sylvain Liechti, UN Photo, 2012
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de mortos desde 2014. Nestes países, os conflitos têm um impacto no empobrecimento dos mais pobres, o que é agravado pela dificuldade de distribuição de ajuda
humanitária, pelo desinvestimento dos governos no desenvolvimento agrícola e por
situações de seca prolongada. No Sudão do Sul, por exemplo, metade do orçamento
de Estado é gasto na compra de armamento.
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Por fim, os conflitos são uma das principais causas dos deslocamentos forçados de
populações. O exemplo da Síria é atualmente o mais grave, uma vez que os sete anos
de guerra na Síria tiveram como consequência 12 milhões de deslocados, incluindo 5,5
milhões de refugiados8. Calcula-se que cerca de 65,6 milhões de pessoas no mundo
tenham sido forçadas a abandonar as suas casas, devido a perseguições, conflitos,
violência e violações dos direitos humanos, dos quais 22,5 milhões são refugiados,
segundo dados de 20169.
Isto gera desafios enormes para a comunidade internacional, nomeadamente pelo
crescimento do número e gravidade das crises humanitárias, muitas das quais têm
tendência a prolongar-se no tempo. A duração média atual das deslocações é de 17
anos. Dois terços da assistência humanitária internacional é agora direcionada para
beneficiários a longo prazo, como resultado de crises prolongadas ou catástrofes recorrentes na mesma região (CE e PESC, 2017), o que torna a ligação entre desenvolvimento e segurança ainda mais relevante.

8

Ver por exemplo Quais países mais geram refugiados pelo mundo?, Época Negócios, 21/07/2017

9

Para uma análise mais detalhada deste assunto, ver o estudo sobre Migrações e Desenvolvimento, disponível em:
http://www.fecongd.org/pdf/publicacoes/estudoMigracoes_coerencia.pdf

Uma mulher caminha nos destroços, em Mossul. A ofensiva para retomar a cidade resultou na destruição de
milhares de casas e no deslocamento forçado de milhões de pessoas. © Peter Biro, ECHO, União Europeia
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Neste contexto, uma breve análise dos números revela claramente que as necessidades de ajuda humanitária têm superado em muito a disponibilidade e oferta de
ajuda. No final de janeiro de 2018, os Planos de Resposta Humanitária coordenados
pelas Nações Unidas e o Plano Regional para os Refugiados e Resiliência na Síria necessitavam, no seu conjunto, de mais de 23 mil milhões de USD para poderem prestar
assistência a 94 milhões de pessoas em 26 países afetados por conflitos e crises; no
entanto, o financiamento era de apenas 377,8 milhões, ou seja, 2,2% das necessidades10. Atualmente, no mundo, cerca de 130 milhões de pessoas dependem da ajuda
humanitária para sobreviver (Conselho da UE, 2017b).
Tal como as guerras devastam a economia e as sociedades, também a fragilidade da
economia ou a estagnação económica tendem a contribuir para os conflitos. Particularmente, a marginalização económica, a discriminação e a exclusão, bem como as
desigualdades – como as desigualdades horizontais de riqueza e de poder entre grupos sociais – podem gerar tensões sociais, instabilidade política, enfraquecimento das
democracias e agravamento dos conflitos e da violência. A distribuição desequilibrada
das despesas públicas, a existência de leis discriminatórias, a discriminação nos direitos de propriedade e no acesso à água, altas taxas de desemprego ou as poucas perspetivas de melhoria da situação económica, bem como a exclusão dos mais pobres
dos recursos, oportunidades e informação necessários para melhorar a sua situação
de pobreza, são alguns dos fatores de risco, que tendem a prejudicar a coesão social e
a favorecer atividades criminais e a instabilidade em geral.
Outro fator de risco é a dependência de recursos naturais e matérias-primas, uma
vez que a competição pelo controlo destes recursos, a sua má gestão e distribuição
da riqueza gerada pode contribuir para conflitos, para além de os rendimentos da exploração destes recursos serem frequentemente usados para financiar a guerra. Este
fator foi evidente em conflitos como a República Democrática do Congo, Angola ou a
Serra Leoa. Os recursos naturais podem ser um catalisador de conflitos especialmente quando coincidem com outras desigualdades estruturais ao nível socioeconómico,
cultural ou étnico11.
Por último, também os fatores ambientais têm hoje um papel importante na conflitualidade, uma vez que as alterações climáticas contribuem para situações de carência
económica, para o deslocamento de populações e para o agravamento de tensões
sociais. Um exemplo desta interligação está em vários países do Sahel, em África, onde
as situações de seca e fome estão claramente relacionadas com fenómenos de instabilidade, extremismo e tensão social.
A combinação da pobreza e do declínio económico, por um lado, com a presença de
instituições estatais fracas que não conseguem gerir as tensões causadas, por exemplo, pela distribuição desigual de recursos ou pelo acesso desigual a instituições formais, por outro lado, parece ser determinante na inexistência de condições para garantir a segurança e o desenvolvimento (Ferreira, 2014). Verifica-se a existência de
um círculo vicioso, em que os conflitos violentos agravam as condições económicas
e as perspetivas de uma vida digna, enfraquecendo as economias e as instituições,
o que por sua vez aumenta as probabilidades de conflito. Tal significa também que é

10

Humanitarian Funding Update January 2018 - United Nations Coordinated Appeals, 31/01/2018. Pode ver a atualização sistemática dos financiamentos humanitários em https://fts.unocha.org/

11

Para uma análise da relação entre recursos naturais e conflitos, ver por exemplo “The Tragedy of the Deprived: the
political dynamics underlying disputes over natural resources”, Saskia Hollander, The Broker Online, 06.11.2013.

35

COLEÇÃO

36

extremamente difícil terminar um conflito armado e que as probabilidades de reacendimento dos conflitos são bastante elevadas – estima-se que na década a seguir a uma
guerra, existe 50% de possibilidade de o país voltar a uma situação de conflito (Cohen,
2016). Para além disso, a existência de um conflito violento é uma das “armadilhas”
que fazem países e populações permanecerem em situação de pobreza (Collier, 2007).
Isto acontece porque os conflitos têm tendência a tornar-se num sistema que se alimenta a si próprio, formando “economias de guerra” que beneficiam poucos, mas
marginalizam a maioria.
Indo para além dos conflitos violentos, também as deficiências em matéria de governação, democracia, direitos humanos e Estado de direito, igualdade de género,
corrupção, ou a diminuição do espaço da participação pública e da sociedade civil,
colocam um desafio crucial à eficácia dos esforços de desenvolvimento de qualquer
sociedade.
A qualidade da governação e da administração pública determina o desempenho das
políticas públicas do país em todos os domínios. A falta de acesso à justiça e a ineficácia das instituições têm impacto no desenvolvimento das sociedades e economias,
gerando desconfiança e uma quebra do contrato social entre os cidadãos e as instituições. Se as disputas e tensões sociais ficam por resolver e os cidadãos se sentem
desprotegidos nos seus direitos e necessidades, se existe uma cultura de impunidade
ou de favorecimento de certos grupos sociais, e se o funcionamento das instituições
está sujeito a arbitrariedades e abusos de poder, verifica-se um processo de degradação e enfraquecimento do Estado, com reflexos negativos na segurança e no desenvolvimento. Pelo contrário, verifica-se uma clara ligação entre as sociedades inclusivas
e participativas - com instituições responsáveis, transparentes e democráticas - e o
desenvolvimento sustentável e a prevenção de conflitos violentos.
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2.2. PAZ POSITIVA E SEGURANÇA HUMANA
Nos estudos para a paz, dois conceitos constituem elos fundamentais entre a segurança e o desenvolvimento: a paz positiva e a segurança humana.
Sabemos hoje que a paz é muito mais do que a mera ausência de violência (“paz negativa”), constituindo a presença de atitudes, instituições e estruturas que criam e
sustentam sociedades pacíficas (“paz positiva”).
A construção de uma paz sustentada implica que sejam removidas ou reformuladas
as práticas e formas de atuação, as instituições e outros fatores que criam ou perpetuam a violência numa sociedade. Significa que as pessoas estão livres da violência
e se sentem seguras nas suas vidas, independentemente do seu género, etnicidade,
religião ou orientação sexual. Significa que se constroem sociedades mais inclusivas
e pacíficas, em que todos têm acesso à justiça e em que as instituições públicas são
eficazes e capazes de providenciar saúde e educação de qualidade, políticas económicas justas e proteção ambiental. Implica também que os governos, a sociedade civil e
as comunidades trabalhem em conjunto para implementar soluções duradouras que
reduzam a violência, promovam a justiça e a boa governação, combatam a corrupção,
assegurem a liberdade de expressão e uma participação inclusiva de todos, em que as
pessoas contribuem para as decisões que afetam as suas vidas. Isto depende da existência de leis e políticas aplicadas sem nenhuma forma de discriminação, bem como
de sistemas políticos e judiciais capazes de resolver as disputas de forma pacífica. Estes
não são apenas problemas dos países mais pobres, pois até as maiores economias
e as maiores democracias do mundo enfrentam grandes desafios para combater a
corrupção, a criminalidade, ou várias discriminações e violações dos direitos humanos
nos seus países.
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AS COMPONENTES DE UMA PAZ POSITIVA
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Fonte: Adaptado de Institute for Economics and Peace, 2018.

Por outro lado, a “segurança” é cada vez mais conceptualizada no seu sentido alargado, ou seja, como elo de ligação entre paz e desenvolvimento, uma vez que a necessidade de segurança inclui não apenas a ausência direta e estrutural da violência, mas
também as possibilidades de bem-estar económico.
A segurança humana relaciona-se à ideia de que o desenvolvimento humano é central para a paz, e, para viabilizá-lo, são necessárias várias dimensões: saúde, economia, alimentação, ambiente, pessoal, comunitária e política. Isto deriva da ideia de
que as pessoas devem estar no centro das preocupações e das políticas, assumindo
a defesa dos direitos humanos como central a essas políticas e assumindo também a
existência de uma responsabilidade global perante os indivíduos. Nesse sentido, a segurança dos indivíduos passou a ser encarada como uma responsabilidade da própria
comunidade internacional e não apenas dos Estados.
O conceito de segurança humana foi introduzido pelas Nações Unidas nos anos 1990
como uma combinação de (i) a proteção contra a violência e ameaças físicas (freedom
from fear) e (ii) a segurança que emerge do desenvolvimento, do direito a viver com
dignidade, mantendo as pessoas a salvo de ameaças crónicas como a fome, as doenças e a repressão (freedom from want) (PNUD, 1994). Foi depois reforçado através de
vários relatórios relevantes no contexto das Nações Unidas, onde se analisa como as
ameaças à paz e segurança mundial incluem não só questões tradicionalmente consideradas como pertencendo à área da segurança – como os conflitos, o crime organizado, o terrorismo, a proliferação de armas de destruição maciça e o tráfico ilícito de
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armas ligeiras – mas também um leque mais alargado de ameaças, como a pobreza, as
pandemias que assolam o planeta e a degradação ambiental, que estão interligadas ao
nível global e afetam todos os países (UN, 2004 e UN, 2005).
Apesar de ter sido afetado pela deriva securitária do pós-11 de setembro e pelo reforço da luta contra o terrorismo como grande desígnio global no campo da segurança,
o conceito de segurança humana parece ganhar nova centralidade, nomeadamente
como elemento fundamental para a promoção da paz e do desenvolvimento sustentável. No fundo, a segurança humana significa colocar as pessoas e as comunidades
no centro da segurança (e não apenas os Estados ou os regimes), o que inclui as capacidades civis na liderança dos processos, com grande ênfase no papel da justiça e da
sociedade civil (NU, 2012). Está, portanto, na base da criação das condições para uma
paz positiva e sustentada, baseada nos direitos humanos.
Nesse sentido, as abordagens de construção da paz (peacebuilding) passaram a englobar tanto uma função negativa (ações de curto-prazo destinadas a conter a violência)
como uma função positiva de criação das condições para a reconstrução sustentável,
para a reconciliação e para a remoção das causas dos conflitos (através de ações de
longo prazo), incluindo entre essas causas as questões da luta contra a pobreza e do
desenvolvimento inclusivo.
Desta forma, a intervenção alargada em cenários de crise para a construção da paz
envolve uma grande variedade de necessidades, atores e instrumentos, bem como
um amplo espectro de atividades. Nestas incluem-se a proteção de civis, o desarmamento e reintegração de combatentes, a reforma do sector de segurança, a reconciliação, a reconstrução de infraestruturas e serviços básicos, o apoio ao desenvolvimento
económico e social, a criação de mecanismos de governação eficaz e democrática, a
igualdade de género e empoderamento das mulheres para uma plena participação
na construção da paz, entre outras. E mesmo nos países sem ameaças urgentes ou
imediatas em termos de paz e segurança, existem desafios transversais à segurança
humana, que exigem uma interligação entre segurança e desenvolvimento nas várias
políticas e reformas prosseguidas.
Nas últimas décadas, portanto, a intervenção de vários atores multilaterais internacionais, como as Nações Unidas ou a União Europeia tende a alargar-se numa abordagem que permita abranger todas as questões importantes para promover a paz e o
desenvolvimento num contexto de fragilidade do Estado, de crise e/ou de pós-conflito.
O desafio está, exatamente, em integrar os vários aspetos e em encontrar alguma
coerência, coordenação e complementaridade nessas intervenções, para maximizar
os resultados positivos.
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2.3. 3 MITOS E REALIDADES SOBRE
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
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MITO 1
A paz gera
desenvolvimento,
o desenvolvimento
gera paz

A REALIDADE
Se a relação entre insegurança, conflitos e pobreza está bem estudada e comprovada,
já as relações entre paz e desenvolvimento não são tão lineares. Algumas ligações parecem relativamente simples: mais emprego reduz o risco de conflito e de insegurança, o que por sua vez promove um ambiente económico propício a mais investimento
e mais emprego, que por sua vez aumentam a estabilidade económica, e assim por
diante.
No entanto, noutros aspetos, a ligação não é assim tão clara ou simples. O investimento no desenvolvimento pode nem sempre significar mais paz e segurança, particularmente se esse desenvolvimento for insustentável. Em países frágeis ou países que têm
problemas de instabilidade e insegurança, os governos enfrentam grandes dilemas: se
adotam políticas de curto prazo para distribuição da riqueza por determinados grupos
anteriormente marginalizados, podem estar a reforçar grupos de oposição ou grupos
violentos que representem uma ameaça no futuro; se não abrem as portas a uma
maior participação política e económica dos vários grupos, é impossível eliminar as
causas da insegurança e da instabilidade.
Da mesma forma, a paz não tem necessariamente reflexos positivos imediatos: a assinatura de um acordo de paz não gera automaticamente a paz nem contribui necessariamente para o desenvolvimento, tal como a realização de eleições não resulta numa
cultura democrática ou na boa governação. Frequentemente, no final de um conflito,
a população tarda em sentir os dividendos da paz e a melhoria das condições de vida,
o que pode gerar frustração e agravar tensões. Um apoio coerente e sustentado para
que as pessoas reconstruam as suas vidas é, portanto, um aspeto essencial dos processos de paz.
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MITO 2
O terrorismo afeta
especialmente os países
desenvolvidos

A REALIDADE

A violência inspirada por ideias radicais no plano ideológico e religioso, e o medo do
alastramento na Europa através de atos terroristas, desafiam o nosso entendimento
sobre o que significa estar seguro. No entanto, não devemos esquecer que quase 80%
das mortes causadas pelo terrorismo em 2015 ocorreram apenas em 5 países - Iraque,
Nigéria, Afeganistão, Paquistão e Síria (Cohen, 2016), tendo estes países continuado a
ser os mais afetados em 2016 (segundo o Índice Global de Terrorismo12).
Os 20 países mais afetados pelo terrorismo são todos países em desenvolvimento.
Para além disso, os países com maior número de ataques terroristas e de vítimas são,
em muitos casos, países já consumidos por guerras civis ou por conflitos – mais de
90% dos atentados em 2015 tiveram lugar em países afetados por conflitos violentos.
Em muitos destes países, as dificuldades do Estado assegurar o controlo da totalidade
do seu território, a fragilidade das forças de segurança e das instituições públicas, as
condições económicas e sociais mais propícias à radicalização, entre outros fatores,
tornam mais fácil e provável a realização de ataques deste tipo.
Por outro lado, analisando os impactos económicos do terrorismo, verifica-se que o
impacto destes eventos é muito maior nos países em desenvolvimento, em termos de
crescimento económico, do comércio e do investimento direto externo13.
Indo para além dos efeitos concretos, o terrorismo afeta particularmente as perceções
de segurança. Assim, apesar de os dados comprovarem que a probabilidade de se ser
vítima de um ataque terrorista nos países desenvolvidos é mínima, existe uma maior
visibilidade mediática destes eventos nos países mais ricos.

12

http://globalterrorismindex.org/

13

Ver The Economic Impact of Terrorism on Developing Countries, Federal Reserve Bank of St. Louis, 29.01.2018.
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MITO 3

42

A intervenção externa é
essencial para ajudar a
construir a paz

A REALIDADE
Os processos de paz e de desenvolvimento são essencialmente endógenos. Por um
lado, é necessário que sejam os atores internos – nacionais e locais – a liderar os processos de consolidação da paz, de construção do Estado e de promoção do desenvolvimento. As ações externas podem naturalmente apoiar esses processos, mas nenhuma
ação terá resultados sustentáveis se não houver uma apropriação e um processo próprio de promoção da segurança e do desenvolvimento.
Por outro lado, as intervenções internacionais – incluindo a ajuda ao desenvolvimento - não são inócuas e têm impactos, quer positivos quer negativos. Muitas vezes,
concebem-se e implementam-se essas ações do ponto de vista técnico, esquecendo
as suas repercussões a vários níveis, incluindo o carácter eminentemente político de
muitas ações.
Para além disso, frequentemente, as intervenções externas em processos de consolidação da paz e do Estado – sejam elas missões de manutenção da paz, intervenções
de formação e capacitação dos atores locais, apoio a processos eleitorais, projetos e
programas de reforma do setor de segurança, ações de desarmamento e reintegração
de combatentes, entre outras - têm expectativas irrealistas sobre a magnitude dos
seus impactos, propondo-se resolver problemas estruturais, com causas profundas e
dinâmicas endógenas complexas. Mais do que isso, existe uma grande pressão para a
obtenção de resultados rápidos em processos de transformação que são necessariamente de longo prazo.
Não só é preciso ter noção que o conhecimento exterior dessas dinâmicas internas
é muitas vezes escasso ou distorcido, como é necessário ser realista sobre o que é
possível atingir numa intervenção externa, em contextos extremamente complexos
e voláteis.
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As políticas de desenvolvimento são uma parte central dos esforços de estabilização
e de construção da paz. Sabemos hoje que sem respondermos às aspirações sociais
e políticas das pessoas afetadas por conflitos violentos, não é possível atingir uma
paz duradoura e sólida. Sabemos também que cerca de 1/3 dos acordos de paz se
desfazem e recaem numa situação de conflito (Cohen, 2016). Por fim, sabemos que
várias intervenções dos atores externos em cenários de crise e/ou conflito não têm
conseguido atingir os objetivos de uma paz duradoura ou de um desenvolvimento
sustentável, tornando-se frequentemente parte de uma rede intrincada de conflitos
que se arrastam no tempo. A realidade é que, apesar de muitos exemplos de sucesso,
continua a existir um grande desconhecimento sobre como apoiar uma paz sustentável para além da estabilização temporária da situação.
Termos como “abordagem integrada”, “3D – Diplomacia, Defesa, Desenvolvimento”,
“cooperação civil-militar” e “construção da paz (peacebuilding)” têm sido usados para
descrever a interação entre políticas e atores da política externa, da política de segurança e defesa, e da política de desenvolvimento em contextos de conflito e/ou fragilidade. A diversidade de designações e a falta de clareza dos conceitos tem gerado, por
vezes, controvérsia entre os intervenientes, quer devido à diversidade de objetivos e
formas de trabalhar, quer devido às diferentes interpretações do que significa “a segurança”, “a prevenção de conflitos” ou “a cooperação”. As questões são múltiplas. É preciso garantir ou restaurar a segurança de quem? Quais os objetivos do envolvimento
dos atores externos, quem define esses objetivos e a estratégia para os realizar? Quais
as implicações da interação entre a esfera civil e militar, ou da cooperação entre atores
estatais e não estatais em contextos de crise e conflito?
Estas são questões de difícil resolução, surgindo não apenas ao nível nacional (na cooperação interministerial ou na interação bilateral que envolve intervenientes do setor
militar, do governo e da sociedade civil de um país), mas também ao nível multilateral
(por exemplo, no âmbito de missões de paz e estabilização promovidas pelas Nações
Unidas, pela União Europeia ou pela União Africana). Neste contexto, verifica-se que
o papel, a relevância, as mais-valias, as abordagens e a coordenação dos intervenientes do setor da segurança e do setor do desenvolvimento num contexto de crise são
cada vez mais debatidas, sem que tenham sido ultrapassadas muitas das dificuldades
existentes.
Com efeito, as alterações na natureza dos conflitos – com menos conflitos de larga-escala, outras formas de violência intraestatal, o aumento do deslocamento forçado
de populações devido à violência, as atividades extremistas, entre outras – vierem
colocar novos desafios às políticas de desenvolvimento, bem como à articulação e coerência entre diversas políticas.
Para além disso, este é hoje um desafio comum, pois a insegurança é sentida também nos países de desenvolvimento médio ou elevado, e as situações de fragilidade
tornaram-se cada vez mais complexas, afetando, em vários graus, países em todos os
níveis de desenvolvimento. Torna-se necessário, portanto, que as estratégias, parcerias e ações de desenvolvimento sejam sensíveis ao contexto específico em que se
desenrolam, no que respeita aos fatores de conflito, fragilidade e insegurança, e que
as intervenções no âmbito da segurança e defesa tenham em consideração questões

45

COLEÇÃO

como a desigualdade, a discriminação e a pobreza, de forma a contribuir para uma
paz e desenvolvimento sustentáveis.
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Esta perspetiva ampla de segurança e desenvolvimento implica articular as missões
de segurança, a prevenção de conflitos, a consolidação da paz e a ajuda humanitária
com as medidas de redução da pobreza e de promoção do desenvolvimento, através
de uma utilização alargada e concertada de instrumentos políticos, económicos e
sociais. Implica também um bom conhecimento dos contextos locais (das suas dinâmicas, das causas profundas dos conflitos, dos atores envolvidos, da volatilidade da situação) e uma visão partilhada sobre as interligações entre políticas e entre dinâmicas
internas e externas. Isto é altamente complexo e difícil de realizar.
Por um lado, vários estudos concluem que a paz e a segurança são questões raramente
equacionadas nas políticas económicas e de desenvolvimento, partindo-se do pressuposto que o crescimento económico é inerentemente bom para a paz (International
Alert, 2018). Mas as escolhas de política económica têm grande impacto nas sociedades, nomeadamente ao equacionar (ou não) os fatores políticos ou de distribuição de
riqueza que estão na base dos conflitos, ao reduzir (ou não) as desigualdades ou ao
contribuir (ou não) para reformas inclusivas. Por exemplo, as políticas que preconizam
um desenvolvimento não inclusivo ou sustentável, como é o caso de um crescimento
económico que exclui muitas pessoas dos seus benefícios, baseado numa fraca diversificação económica e em setores não intensivos em mão-de-obra - como a exploração
dos recursos minerais - têm contribuído mais para a instabilidade do que para a paz.
A própria ajuda ao desenvolvimento, quando disponibilizada em países com défices
democráticos e com fenómenos de corrupção e clientelismo, pode contribuir para a
perpetuação no poder de regimes pouco propícios ao respeito pelos direitos humanos,
à promoção da segurança humana e do desenvolvimento inclusivo. A ajuda ao desenvolvimento pode agravar tensões e divisões sociais, pode ter efeitos de distorção nos
mercados locais e de agravamento das desigualdades, pode contribuir para desresponsabilizar os intervenientes locais (particularmente os decisores políticos) nos casos
em que se substitui a estes atores, e pode até legitimar grupos armados (com quem as
agências de ajuda têm de negociar para poderem aceder às populações) (PE, 2016d). É
fundamental, portanto, que as políticas de ajuda ao desenvolvimento tenham em consideração as dinâmicas sociais locais, o contexto político e as questões de segurança,
aplicando abordagens que sejam sensíveis às várias dimensões dos conflitos.
Por outro lado, muito há ainda a fazer para que as intervenções de paz e segurança
tenham em consideração os aspetos de desenvolvimento, para poderem gerar uma
paz mais positiva e sustentada.
O presente capítulo apresenta algumas das evoluções das políticas globais, europeias
e de Portugal na promoção da interligação entre segurança e desenvolvimento, numa
ótica de coerência das políticas.
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3.1. POLÍTICAS GLOBAIS

3.1.1. ABORDAGENS GLOBAIS PARA A
SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO
O papel desempenhado pelas Nações Unidas na promoção da paz e segurança internacionais é incontornável quando falamos de segurança e desenvolvimento. As
Nações Unidas foram construídas em torno de 3 pilares: a paz e segurança, o desenvolvimento, e os direitos humanos. A Carta das Nações Unidas estabelece, logo no
primeiro artigo, que um dos objetivos da organização é “manter a paz e a segurança
internacionais”, afirmando também que os países devem resolver as suas controvérsias internacionais por meios pacíficos.
A Agenda para a Paz, lançada pelo Secretário-geral da ONU Boutros Ghali em 1992,
foi um marco importante para a definição dos instrumentos que permitiriam garantir
a paz no mundo, incluindo (1) a Diplomacia Preventiva, cujo objetivo é evitar o surgimento de conflitos; (2) a Promoção da Paz, que busca acordos pacíficos entre as
partes; (3) a Manutenção da Paz, que busca por em prática os acordos obtidos; (4) a
Imposição da Paz, que considera medidas coercitivas e militares para restaurar a paz; e
(5) a Construção da paz, que fortalece as estruturas capazes de promover a paz, ligando este conceito à satisfação de necessidades humanas básicas, como saúde e educação, com vista a permitir o desenvolvimento da plenitude das capacidades humanas. É
preciso referir que o contexto internacional, no final da Guerra Fria, era marcado pelo
otimismo e a esperança, em que parecia possível atingir o objetivo de “preservar as
gerações futuras do flagelo da guerra” (NU, 1992). Era também uma época ainda marcada por conflitos inter-estatais, pelo que o papel das sociedades, das comunidades e
dos atores não-estatais estava marcadamente ausente deste enquadramento global.
A atuação das Nações Unidas nesta área é atualmente muito mais alargada, multifacetada e complexa, estabelecendo ligações estreitas com os direitos humanos e com
o desenvolvimento global, pretendendo preservar e sustentar a paz em todas as fases
de conflito e de crise. Essa ação vai desde as operações de manutenção da paz, as
missões políticas com enfoque na construção da paz (peacebuilding)14, a mediação e
concertação entre Estados, ou as ações que interligam diretamente segurança e desenvolvimento, como os programas de Desarmamento Desmobilização e Reintegração
(DDR) de antigos combatentes em situação de pós-conflito ou de Reforma do Setor
de Segurança (RSS), as ações de reforço dos sistemas de justiça, apoio a processos
de diálogo e reconciliação, apoio ao restabelecimento de funções governativas, entre
outras. A criação da Comissão de Construção da Paz (PBC)15, em 2006, representou o
reconhecimento de uma abordagem mais abrangente que possa responder aos múltiplos desafios dos países em situação de fragilidade, crise ou conflito.

14

Ver www.unmissions.org. A lista atual de missões de paz das Nações Unidas é apresentada no Anexo 1.

15

A PBC tem três objetivos principais: (a) propor estratégias para a construção da paz; (b) apoiar a recuperação de
conflitos e; (c) coordenar atores nesses processos. Decide por consenso e atua como um órgão subsidiário de aconselhamento do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral (A/RES/60/180, 2005). Juntamente com o Fundo de
Construção da Paz e com o Escritório de Apoio, constituem arquitetura de peacebuilding das NU (a qual foi objetivo
de propostas de reforma em 2016). Em 2017, seis países constam da agenda da PBC: Burundi, Serra Leoa, Guiné,
Guiné-Bissau, República Centro-Africana e Libéria. Saber mais em: www.un.org/en/peacebuilding/
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A abordagem das Nações Unidas é de que muitas ameaças ligadas ao desenvolvimento,
como a fome, a pobreza ou as desigualdades, são também ameaças à paz e segurança
mundiais, pelo que muitas ações direcionadas para a redução da pobreza são também
consideradas como um contributo importante para a paz. Nelas se incluem o apoio ao
fornecimento de serviços sociais básicos e ao reforço das estruturas locais nestes setores, ou vários apoios à revitalização económica, nomeadamente na formação e criação
de emprego. Tal exige a intervenção de muitos atores, quer dentro do sistema das Nações Unidas – com todas as suas agências e organismos – quer nas parcerias com outras
organizações internacionais e regionais, organizações da sociedade civil, etc.
As Nações Unidas têm igualmente sido um dos maiores promotores da segurança humana desde 1994, altura em que o Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD
definiu pela primeira vez este conceito, afirmando que é preciso libertar as pessoas do
medo (“freedom from fear”) e da pobreza (“freedom from want”) como forma de combater a insegurança mundial. Em 2001, o relatório do Secretário-geral da ONU sobre
a Prevenção dos Conflitos Armados16 afirmava que a prevenção de conflitos e o de-

16

A/55/985-S/2001/574

Força de Proteção das Nações Unidas na Bósnia e Herzegovina. © John Isaac, UN Photo, 2009
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senvolvimento sustentável são conceitos que se reforçam mutuamente. Já o relatório
do Secretário-geral da ONU de 2005 é um marco importante a este respeito, uma vez
que afirma a responsabilidade da comunidade internacional em garantir a segurança,
o desenvolvimento e os direitos humanos, numa perspetiva centrada nas pessoas, nas
suas necessidades e liberdades fundamentais.
Nesse contexto, a ONU tem sido também o fórum principal para reconhecer os impactos específicos da insegurança e dos conflitos em determinados grupos sociais e para
valorizar a sua participação plena nos processos de paz, enquanto agentes de desenvolvimento e de segurança. É o caso das mulheres e dos jovens, em relação aos quais
tem existido uma evolução do enquadramento internacional, interligando segurança e
desenvolvimento (Caixa 1 e Caixa 2).
Muitas das políticas para a paz e o desenvolvimento dedicadas a questões, setores
ou grupos específicos são também implementadas pelas Nações Unidas através de
alianças ou parcerias estratégicas globais, como sejam a Parceria Global para Eliminação da Violência sobre as Crianças, a Aliança 8.7 (Aliança Global para Erradicar o
Trabalho Forçado, a Escravatura Moderna, o Tráfico Humano e o Trabalho Infantil),
a Parceria Global de Jovens para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou
a Aliança Global para Reportar os Progressos na Promoção de Sociedades Pacíficas,
Justas e Inclusivas.
No entanto, em termos do enquadramento internacional, só no final de 2016, após
décadas de debate, foi possível aprovar nas Nações Unidas uma Declaração sobre o
Direito à Paz, o que era há muito tempo uma aspiração da sociedade civil17. A paz é
assim reconhecida como um direito humano, tal como o desenvolvimento já o tinha
sido em 198618.

17

Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/71/189, dezembro de 2016. A Declaração está disponível
emem http://www.refworld.org/docid/589c72134.html

18

esolução da Assembleia Geral das Nações Unidas A/RES/41/128 de 4 de dezembro de 1986.
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CAIXA 1 MULHERES E SEGURANÇA
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Através da Resolução 1325 sobre Mulheres, paz e Segurança, adotada no ano 2000, o Conselho
de Segurança das NU reconheceu, pela primeira vez, o impacto diferenciado dos conflitos nas
mulheres e o papel que estas devem desempenhar na sua prevenção, gestão e resolução. As
exigências centrais da Resolução são a plena participação das mulheres em todos os níveis de
tomada de decisões relativas à paz e segurança, a proteção de mulheres, raparigas e meninas
contra a violência de género, e a integração da perspetiva de género em todas as estratégias de
implementação e construção da paz e nas ações realizadas pelas Nações Unidas e pelos Estados
Membros. Esta resolução foi transposta para planos de ação em muitos países, incluindo Portugal. Foi também operacionalizada num plano de ação dentro do sistema das Nações Unidas, com
objetivos e indicadores concretos a atingir até 202019.
Apesar das evidências sobre os resultados positivos da participação das mulheres em processos
de paz e de reconstrução pós-conflito, na prática essa participação é ainda escassa e subaproveitada. Verifica-se também um baixo investimento na igualdade de género em situações de
fragilidade e conflito, uma vez que apenas 2% da ajuda ao desenvolvimento nestes contextos é
direcionada para a igualdade de género, enquanto apenas 3% dos efetivos militares nas missões
de paz das NU são mulheres (NU, 2016b).
Já a participação das mulheres em processos de paz monitorizados pelas Nações Unidas tem
aumentado, como demonstram os exemplos das negociações na Geórgia, Filipinas e Colômbia.
Neste último país, o processo de paz contou com um comité específico e o acordo de paz tem um
capítulo sobre as questões de género, para além de ter havido uma participação sem precedentes
de mulheres no processo (como peritas, negociadoras e em delegações de vítimas).
A Resolução 1325 foi a primeira de várias resoluções do Conselho de Segurança sobre este tema,
tendo-se seguido as resoluções 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013),
2122 (2013) e 2242 (2015), sobre questões específicas como a violência sexual em situações de
conflito, ou a participação plena das mulheres nos processos de paz.
Só em 2010 foi criado o cargo de Representante Especial do Secretário-geral da ONU sobre violência sexual em situações de conflito. Neste ano, o Secretário-geral da ONU estabeleceu como
meta que 15% dos fundos de construção da paz deveria ser afetada à igualdade de género e
empoderamento das mulheres. Essa meta faz parte do plano de ação de 7 pontos para melhorar
a participação das mulheres no contexto das Nações Unidas.
Em 2011, três mulheres receberam em conjunto o Nobel da Paz - Ellen Johnson Sirleaf, Leymah
Gbowee (ambas da Libéria) e Tawakkol Karman (do Iémen) – pela sua luta pacífica pela segurança
e direitos das mulheres e pela participação no trabalho de construção da paz nos seus países.
Em 2013, Mary Robinson, antiga primeira ministra da Irlanda, torna-se a primeira mulher a liderar um processo de mediação nas NU, ao ser nomeada enviada especial para a região dos
Grandes Lagos, em África. No mesmo ano, a Comissão de Construção da Paz reconhece que o
empoderamento económico das mulheres é essencial para uma paz sustentável.
Em 2015, tornou-se operacional o Women’s Peace and Humanitarian Fund, criado para apoiar
o trabalho das organizações de mulheres na prevenção e resposta a conflitos, reforçando a sua
participação e empoderamento para a paz (www.wphfund.org ).
No mesmo ano, a Assembleia Geral da NU decretou 19 de junho com o Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Sexual em situações de conflito.
“Mulheres entre a guerra e a paz”: Exposição fotográfica das Nações Unidas
https://medium.com/@UN_Women/women-between-war-and-peace-47a20f327017
Como é que a sociedade civil tem utilizado a Resolução 1325 para promover a
participação das mulheres na paz?
https://youtu.be/MH2hKXZe2m0
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Ver UN Strategic Results Framework on Women, Peace and Security: 2011-2020, Nações Unidas, julho de 2011.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO

CAIXA 2 JOVENS E SEGURANÇA
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A população jovem (entre 10 e 24 anos) no mundo é atualmente de 1.8 mil milhões, o número
mais alto de sempre, representando cerca de 25% da população mundial. Quase 9 em cada 10
jovens vive em países em desenvolvimento. Nos países frágeis e afetados por conflitos, mais de
metade da população está abaixo dos 25 anos.
Os jovens encontram muitos obstáculos sociais, económicos e legais que impedem uma transição segura e saudável para a idade adulta, e da escola para o mercado de trabalho. A taxa de
desemprego entre a população jovem, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, permanece muito elevada (globalmente, representarão 36% do total de pessoas desempregadas), o
que representa um fator de instabilidade. A população jovem representa mais de 1/3 das pessoas
deslocadas devido a conflitos e catástrofes.
No quadro das Nações Unidas, o Dia Internacional da Juventude (12 de agosto) foi dedicado, em
2017, ao tema “Jovens construindo a paz”. Em 2010, foi criada a Rede Interagências sobre o desenvolvimento na juventude, com um grupo de trabalho sobre a participação dos jovens na construção da paz, que definiu as orientações para a participação dos jovens na construção da paz
Em 2013 o Secretário Geral das Nações Unidas nomeou um Representante Especial para a Juventude. O Fórum Global sobre Juventude, Paz e Segurança foi realizado em 2015, na Jordânia.
Em dezembro de 2015, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 2250
sobre Juventude, Paz e Segurança, que reconhece pela primeira vez o papel específico dos jovens
na promoção da paz. Estabelece um quadro político global sobre a participação dos jovens nas
questões da paz e segurança, nomeadamente nas negociações e processos de paz, na resolução
de disputas, na reabilitação, reintegração e reconstrução pós-conflito. Defina que as necessidades específicas e as perspetivas dos jovens devem ser tidas em conta nas políticas, nos programas
e na distribuição dos fundos. Assume-se como objetivo aumentar a representação dos jovens na
tomada de decisões a todos os níveis, nas instituições e mecanismos para a prevenção e resolução de conflitos.

Conheça o portal YOUTH4PEACE
https://www.youth4peace.info/

Leia o TOOLKIT para promoção da participação dos jovens em situações
de crise e conflito:
http://unoy.org/en/2250-toolkit/
Junte-se ao movimento Juventude, Paz e Segurança no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1681163268778459/?fref=ts
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Apesar destes desenvolvimentos positivos no plano estratégico e de enquadramento
global, a evolução do contexto internacional também determinou mudanças nas políticas e condicionou as instituições. Se nos anos 90 o genocídio no Ruanda e a passividade da comunidade internacional criou uma vontade política forte de intervir em
contextos de violação dos direitos humanos, já no presente século, os ataques de 11
de setembro de 2001, a necessidade de resposta ao terrorismo como ameaça global e
a tomada de decisões intervencionistas como no Iraque, vieram transformar a agenda
global de segurança e inaugurar uma nova era na política mundial, com uma securitização das agendas e das políticas internacionais, numa perspetiva de “realpolitik”. De
certa forma, o conceito de segurança humana ficou esvaziado e a “responsabilidade
de proteger” foi deturpada em prol dos interesses geoestratégicos e de segurança,
com vários Estados a violarem claramente as normas internacionais de proteção da
paz e da segurança humana. A isto acresce a inoperância das Nações Unidas em vários conflitos e crises, nomeadamente pela paralisação institucional que advém de um
Conselho de Segurança dependente do veto. Nesse contexto, as necessidades, direitos
e liberdades individuais continuam claramente ameaçadas em vários locais do mundo,
enquanto o processo de reforma das Nações Unidas é debatido há décadas.
Esta realidade é ainda mais preocupante pelo facto de as crises humanitárias serem
cada vez mais agudas e prolongadas no tempo, de a maior parte dos conflitos serem
de natureza interna e de muitas crises se arrastarem numa situação de “nem guerra
nem paz” em que não é possível garantir nem a segurança nem o desenvolvimento.
A Ação Humanitária e de Emergência (AHE)20 assume-se como um elo importante

20

A ação humanitária constitui a ação que contribui para minimizar os efeitos de catástrofes de vária natureza (desde
desastres naturais a catástrofes provocadas pelo Homem, como os conflitos e guerras) junto das populações
diretamente afetadas. Nesse sentido, envolve ações de emergência, a curto-prazo, e ações mais de longo prazo,
direcionadas para o reforço da resiliência das populações e dos países a essas catástrofes.

Conselho de Segurança das Nações Unidas debate a situação na República
Democrática do Congo, 09.01.2018. © Manuel Elias, UN Photo, 2018
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de ligação entre segurança e desenvolvimento, tendo sido desenvolvidos princípios e
regras de atuação nestes contextos, em consonância com o direito internacional humanitário21. A Caixa 3 resume alguns dos aspetos básicos acordados no plano global.
Neste âmbito, a “Agenda para a Humanidade”22, aprovada na Cimeira Humanitária
Mundial de 2016, pretende exatamente responder de forma mais integrada às necessidades das pessoas afetadas por crises e conflitos, estabelecendo ligações entre
as intervenções e os atores da ação humanitária e da cooperação para o desenvolvimento, para que seja possível alcançar objetivos de desenvolvimento também nesses
contextos difíceis.

21

Para saber mais sobre direito internacional humanitário, consulte https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law

22

www.agendaforhumanity.org/

Escultura “Non-Violence”, Nova Iorque (oferecida pelo Governo do Luxemburgo às Nações Unidas).
A sua versão original foi criada em 1980 pelo artista sueco Carl Fredrik Reuterswärd. © Michos
Tzovaras, UN PHoto, 1993
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CAIXA 3
O ENQUADRAMENTO GLOBAL DA
AÇÃO HUMANITÁRIA E DE EMERGÊNCIA
54

As intervenções humanitárias devem respeitar e aplicar o direito internacional humanitário,
o direito dos refugiados e os direitos humanos, tal como definidos nos vários instrumentos
internacionais.
O Good Humanitarian Donorship (GHD) é um conjunto de princípios e boas práticas acordadas por um amplo espetro de doadores e atores humanitários, em Estocolmo em 2003.
O objetivo é que os vários intervenientes adotem e cumpram estes princípios, de forma a
terem uma atuação mais harmonizada, atempada, transparente e eficaz.
Os objetivos da ação humanitária são: salvar vidas, aliviar o sofrimento e preservar a dignidade humana durante e após as crises resultantes da intervenção humana ou de catástrofes
naturais, assim como prevenir e reforçar a capacidade de resposta para quando ocorram
tais situações.
Definem-se como princípios essenciais da atuação humanitária:
– Humanidade, que transmite a importância de salvar vidas e aliviar o sofrimento onde
quer que este se encontre;
– Imparcialidade, que significa que a atuação deve ser baseada unicamente nas necessidades, sem discriminação entre e dentro das populações afetadas;
– Neutralidade, entendida como não dever favorecer nenhuma parte envolvida num
conflito armado, nem em nenhuma disputa, onde a ajuda humanitária esteja a ser
levada a cabo;
– Independência, compreendida como a independência dos objetivos humanitários em
relação aos objetivos políticos, económicos, militares ou outros que qualquer ator possa ter, nas zonas onde a ação humanitária esteja a ser implementada.
Para além dos princípios, estão também definidas boas práticas em termos do financiamento, da gestão dos fundos e da prestação de contas dos doadores no âmbito da ação
humanitária.
Destaca-se ainda no enquadramento internacional as Diretrizes sobre a Utilização de Recursos Militares e de Proteção Civil no Socorro a Desastres, de 1994, e as Diretrizes sobre a
Utilização de Recursos Militares e de Proteção Civil em Apoio a Atividades Humanitárias das
Nações Unidas em Emergências Complexas, de 2003.
Os princípios e boas práticas do GHD estão disponíveis em
www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/gdh_traduzido.pdf
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Ainda no âmbito da atuação em países que se encontram em situação de crise prolongada e de fragilidade, tem sido efetuado um processo para a definição de princípios e
abordagens comuns de atuação, com vista a assegurar maior coordenação e complementaridade entre os vários intervenientes a nível internacional, bem como impactos
mais positivos. A OCDE tem desempenhado um papel importante nesta discussão. Em
1997 e 2001, foram publicadas orientações para que os doadores possam contribuir
para a prevenção dos conflitos, integrando essa prevenção nos seus esforços de redução da pobreza e identificando oportunidades para que as ações de cooperação para
o desenvolvimento contribuam para o reforço de sociedades pacíficas. Já em 2008, a
aprovação dos Princípios para uma Intervenção Eficaz em Estados e Situações de Fragilidade constitui um marco importante, bem como o início do Diálogo Internacional
sobre a Consolidação da Paz e a Construção do Estado, que continua hoje a ser um
dos principais fóruns internacionais para debate destes assuntos.
Os princípios de atuação foram depois alargados e reformulados no New Deal para
o Envolvimento em Estados Frágeis23, assinado em 2011 em Busan e preconizando
uma abordagem comum entre os doadores e as perspetivas dos países frágeis. Este
acordo pretende servir de base às intervenções da comunidade internacional no apoio
à consolidação da paz e do Estados nos países frágeis, incluindo as abordagens, compromissos e formas de atuação que devem ser prosseguidas para implementar os 5
objetivos: (i) apoio a processos políticos inclusivos e resolução de conflitos, (ii) reforço
da segurança das populações; (iii) reforço do acesso à justiça; (iv) criação de emprego
e oportunidades económicas; e (v) reforço da capacidade de mobilização de recursos
internos para permitir ao Estado financiar serviços públicos. Tudo isto apostando em
soluções lideradas pelos próprios países e construídas com base em relações de confiança entre os parceiros. Os princípios, objetivos e abordagens do New Deal estão
resumidos na Caixa 4.
A formulação destes objetivos para o financiamento e a intervenção internacional nestes países é, em si mesma, o reflexo de uma interligação estreita entre segurança e desenvolvimento. Em 2016, o New Deal foi revisto, de forma a articular-se com a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para a implementação dos
ODS em países frágeis.
O New Deal também reafirma o princípio de “não causar danos” (do no harm), reconhecendo que frequentemente as intervenções e ações externas têm um papel desestabilizador, contraproducente e contrário aos objetivos que prosseguem. Esta tem
sido, aliás, um dos pontos centrais levantados pelo g7+, o grupo de 20 Estados Frágeis
e afetados por conflitos24, que tem assumido um papel importante nestes debates
internacionais, defendendo a necessidade de os países liderarem o seu próprio processo de desenvolvimento e de construção da paz, com um apoio internacional mais
coerente, atempado e sustentado.

23

O New Deal é um acordo subscrito pelos membros do Diálogo Internacional sobre a Consolidação da Paz e a Construção do Estado, que inclui o g7+ (grupo constituído por 19 Estados frágeis na altura) os parceiros do desenvolvimento, sociedade civil e organizações internacionais. A versão em português está disponível em goo.gl/WiB6d

24

www.g7plus.org/
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CAIXA 4
O NEW DEAL PARA O ENVOLVIMENTO
EM ESTADOS FRÁGEIS
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5 OBJETIVOS para a Consolidação da Paz e a Construção do Estado:
– Legitimidade política - Promover acordos políticos inclusivos e a resolução de conflitos
– Segurança - Criar e reforçar condições para a segurança das pessoas
– Justiça - Remediar as injustiças e aumentar o acesso à justiça
– Bases económicas - Criar emprego e melhorar os meios de subsistência
– Receitas e serviços - Gerir as receitas e desenvolver capacidades para uma prestação
de serviços mais justa e responsável
ENFOQUE em novas formas de envolvimento dos atores internacionais, no apoio a processos de transição definidos e liderados pelos países em situação de fragilidade, através de:
– Realização de análise periódica sobre as causas e características da sua fragilidade e
das fontes de resiliência
– Apoio a uma visão nacional única e a um plano nacional de transição para a saída da
situação de fragilidade
– Assinatura e implementação de um compacto entre atores internacionais e nacionais,
para guiar a parceria entre todas as partes, na implementação da visão e do plano
nacional.
– Monitorização dos progressos efetuados através dos 5 objetivos
– Apoio a processos credíveis e inclusivos de diálogo político e liderança
Compromisso para criar um clima de CONFIANÇA mútua e parcerias fortes, através de:
– Utilização mais transparente dos recursos
– Avaliação e gestão conjunta dos riscos
– Utilização e reforço dos sistemas nacionais
– Reforço das capacidades das instituições e atores locais
– Ajuda ao desenvolvimento mais atempada e previsível, através de mecanismos simplificados, flexíveis e adaptados
Fonte: OCDE, 2011.
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A interligação entre segurança e desenvolvimento tem-se tornado também um aspeto
central da atuação das organizações regionais, procurando responder aos desafios
multifacetados que as suas regiões e países enfrentam.
Isto é particularmente evidente no continente africano, num contexto em que 46 países dos 54 membros da União Africana já estiveram em situação de conflito e muitos
integram o conceito de “Estado Frágil”. Por um lado, a União Africana procura constituir-se como um ator de promoção da paz e do desenvolvimento e assume a construção de uma arquitetura de paz e segurança como um objetivo prioritário da instituição. Já no ato constitutivo da União Africana (2000), os chefes de Estados africanos
reconheciam que o flagelo dos conflitos em África constitui um grande impedimento
ao desenvolvimento socioeconómico do continente e que a necessidade de promover
a paz, a segurança e a estabilidade é um pré-requisito para a implementação da agenda e desenvolvimento e de integração em África. A Agenda 2063 aprovada pela União
Africana, preconiza uma visão de longo prazo que interliga paz e desenvolvimento
numa multiplicidade de prioridades. Nesse contexto, a União Africana tem também
apostado também, cada vez mais, nas parcerias com as Nações Unidas e a União Europeia, de forma a reforçar a sua capacidade de prevenção de conflitos e de construção
da paz, numa ótica de partilha de responsabilidades25.
Ao nível regional, várias organizações regionais assumem, cada vez mais, mandatos
diversificados que incluem aspetos de gestão de crises e conflitos, de luta contra a pobreza e de resposta a vários desafios do desenvolvimento no plano económico, social
e ambiental - como é o caso da Comunidade Económica para o Desenvolvimento dos

25

Ver, por exemplo, Joint United Nations-African Union Framework for Enhanced Partnership in Peace and Security,
assinado em abril de 2017

Capacetes azuis da Tailândia patrulham estradas do Darfur Ocidental, no Sudão, no âmbito da Operação
mista das Nações Unidas e União Africana no Darfur (UNAMID). © Albert González Farran, UN Photo, 2011
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Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC). Várias destas organizações formaram-se numa perspetiva de integração económica, mas a sua atuação foi sendo cada vez mais requisitada no campo
da prevenção de conflitos, da gestão de crises e da construção da paz. No entanto, o
processo de integração regional em África revela também as grandes dificuldades de
assegurar uma capacidade de influência e uma coerência nas ações, particularmente
quando as organizações regionais se encontram divididas por interesses divergentes
dos Estados Membros, mergulhadas em conflitos com implicações regionais, ou com
pouca capacidade prática de resposta (como é evidente no caso da África Central).

3.1.2. A AGENDA 2030 PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O relatório final de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, em
2015, identifica os conflitos como a principal ameaça ao desenvolvimento humano.
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que lhes sucede, vem integrar,
pela primeira vez ao nível global, a paz e a segurança como objetivos de desenvolvimento. Tendo sido subscrita pelos 193 Estados Membros das Nações Unidas em 2015,
a Agenda representa uma visão comum para um mundo mais justo, sustentável e inclusivo até 2030, comprometendo todos os países a implementarem medidas para a
sua implementação, ao nível global, regional, nacional e local.
A Declaração da Agenda 2030, “Transformando o nosso mundo” (NU, 2015a), a PAZ figura como um dos cinco princípios “5P” prioritários – Pessoas, Planeta, Prosperidade,
Paz, Parceria – afirmando-se: “estamos determinados a promover sociedades pacífi-

Local de reunião da 27ª Cimeira da União Africana, Kigali, Ruanda, 10-18 de julho de 2016.
© Rick Bajornas, UN Photo, 2016
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cas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência; não pode haver desenvolvimento
sustentável sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável”, e antevendo-se
“um mundo de respeito universal aos direitos humanos e à dignidade humana, ao
Estado de Direito, à justiça, à igualdade e a não discriminação”. Nesse sentido, alguns
fatores que dão origem à violência, insegurança e injustiça, como a desigualdade, a
corrupção, a má governação e os fluxos financeiros e de armas ilegais são abordados
na Agenda, tornando-se necessário “redobrar os nossos esforços para resolver ou prevenir conflitos e para apoiar os países em situação de pós-conflito, incluindo por meio
da garantia de que as mulheres tenham um papel na construção da paz e do Estado”.
Apesar das intensas discussões, foi possível integrar um Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) especificamente dedicado à paz e segurança – ODS 16.
O ODS 16 não inclui algumas metas que seriam importantes para a paz sustentável de
longo prazo, tal como a educação para a não-violência, as oportunidades de resolução
pacífica dos conflitos ou os mecanismos de reconciliação. No entanto, por outro lado,
os ODS incluem aspetos ligados a fatores internacionais dos conflitos, que não se esperava inicialmente ser possível integrar, como a redução dos fluxos de armamento ou
dos fluxos financeiros ilícitos. Existem igualmente várias metas e indicadores de outros
ODS que integram questões importantes para a promoção da paz, como a diminuição
das desigualdades e discriminações, o acesso equitativo a serviços sociais básicos, um
crescimento económico mais inclusivo que concretize oportunidades para uma vida
digna, entre outros (ver Caixa).
A questão das desigualdades é especialmente importante, uma vez que a existência
de desigualdades e discriminações horizontais entre grupos sociais – desigualdade e
exclusão política, económica e social – podem agravar as tensões e fomentar conflitos. Também a desigualdade de género, particularmente as normas e valores que a
perpetuam, contribuem frequentemente para despoletar ou prolongar situações de
violência e conflito. Muitos ODS abordam estas questões de forma direta ou indireta.
Só assim será possível transformar a violência estrutural, incluindo os sistemas responsáveis por marginalizar e excluir setores da sociedade, bem como as causas profundas
da pobreza e da desigualdade.
Os ODS são, assim, um enquadramento que promove a “paz positiva”, ou seja, uma
paz sustentável que está muito para além da mera ausência de conflito violento. Nesse
sentido, são diferentes de outras iniciativas focadas na paz e segurança, que tendem a
centrar-se nos sintomas dos conflitos e da violência, e não nas suas causas. Apesar de
a Agenda 2030 não ser vinculativa e de ser improvável que o conjunto de ODS possa
alterar de forma significativa os fatores sistémicos e estruturais que contribuem para
os conflitos, o facto de questões como a corrupção, a governação, a existência de instituições responsáveis e inclusivas, ou o acesso à justiça serem debatidos e integrados
neste quadro de ação global é certamente um marco a assinalar. Torna-se agora necessário assegurar que este objetivo continua no topo das prioridades da comunidade
internacional e que as preocupações veiculadas por alguns países sobre a inclusão de
questões relacionadas com a paz numa agenda de desenvolvimento não prejudicam
a sua implementação.
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CAIXA 5
O QUE DIZEM OS ODS?
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Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis

Outros ODS interligados

Paz, Segurança e Desenvolvimento: Análise dos ODS por tema:
Redução da Violência
e segurança das
pessoas

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de violência e as
taxas de mortalidade com ela relacionadas, em todos os lugares
16.2 Acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de
violência e tortura contra as crianças
8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho
forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas,
e assegurar a proibição e a eliminação das piores formas de
trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de criançassoldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as
suas formas

Inclusão, voz e
participação na
tomada de decisão

16.7 Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva,
participativa e representativa em todos os níveis
16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países em
desenvolvimento nas instituições de governação global
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação
nacional e os acordos internacionais
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, económica
e política de todos, independentemente da idade, género,
deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou
outra
10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países
em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições
económicas e financeiras internacionais globais, a fim de produzir
instituições mais eficazes, credíveis, responsáveis e legítimas

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DESENVOLVIMENTO

Acesso à justiça

16.3 Promover o Estado de Direito, ao nível nacional e
internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todos
16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o
registo de nascimento
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias
para o desenvolvimento sustentável
5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a
promoção da igualdade de género e o empoderamento de todas as
mulheres e meninas em todos os níveis
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as
desigualdades de resultados, inclusive através da eliminação
de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de
legislação, políticas e ações adequadas a este respeito

Transparência e
responsabilização

16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas
as suas formas
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e
transparentes em todos os níveis
16.7 Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva,
participativa e representativa em todos os níveis
17.14 Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento
sustentável
17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para
estabelecer e implementar políticas para a erradicação da pobreza
e o desenvolvimento sustentável

Fatores externos que
contribuem para os
conflitos

16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos ilegais
financeiros e de armas, reforçar a recuperação e devolução de
recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado

Meios pacíficos de
resolução de conflitos

4.7. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio
da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção
de uma cultura de paz e da não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura
para o desenvolvimento sustentável
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos
em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça,
conforme apropriado
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive
através da cooperação internacional, para a construção de melhor
capacidade de resposta em todos os níveis, em particular nos
países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o
combate ao terrorismo e ao crime

Violência e
desigualdade de
género

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as
mulheres e meninas, em toda parte
5.2 Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres
e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e
exploração sexual e de outros tipos
5.5 Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de
tomada de decisão na vida política, económica e pública
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Acesso equitativo a
recursos e serviços /
oportunidades de vida
digna

1.4 Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os mais pobres e vulneráveis, tenham direitos
iguais no acesso aos recursos económicos, bem como no acesso
aos serviços básicos, à propriedade e controle sobre a terra e
outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas
tecnologias e serviços financeiros, incluindo microfinanciamento
4.2 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham
acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira fase da
infância
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens
e as pessoas com deficiência, e remuneração igual para trabalho
de igual valor
8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem
emprego, educação ou formação
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar, e manter de forma
sustentável, o crescimento do rendimento dos 40% da população
mais pobre a um ritmo maior do que o da média nacional
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos
recursos naturais

Resiliência

1.5 Até 2030, aumentar a resiliência dos mais pobres e em situação
de maior vulnerabilidade, e reduzir a exposição e a vulnerabilidade
destes aos fenómenos extremos relacionados com o clima e outros
choques e desastres económicos, sociais e ambientais
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades
e assentamentos humanos que adotaram e implementaram
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, resiliência
a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o
Enquadramento para a Redução do Risco de Desastres de Sendai
2015-2030, a gestão holística do risco de desastres em todos os
níveis
13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados com o clima e as catástrofes naturais em todos os
países
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Consulte o texto integral dos ODS e respetivas metas:
http://globalcompact.pt/alianca-ods/39-actividade/ods-e-alianca/263-textoods-2
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DANIELA NASCIMENTO

PROF. AUXILIAR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, FACULDADE DE ECONOMIA DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA, E INVESTIGADORA DO CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS,
UNIVERSIDADE DE COIMBRA (CES/UC)

O NEXO HUMANITARISMO-DESENVOLVIMENTOSEGURANÇA: ORIGENS E DESAFIOS
É incontestável que a promoção da paz e de instrumentos vários de resolução de conflitos
violentos ganharam uma importância e visibilidade crescentes com o final da Guerra Fria.
De certa forma, é com o final da confrontação bipolar que se (re)afirmam as expectativas
de que a comunidade internacional seria, a partir daí, capaz de contribuir de forma mais
ativa e bem-sucedida para a prevenção da violência e dos conflitos a nível global. É também
a partir da década de 1990 que os conceitos e as práticas associadas ao desenvolvimento,
ao humanitarismo à segurança sofrem as mais profundas mudanças, em grande medida
em resultado da promoção de um modelo de paz liberal que promove uma agenda
intervencionista associada a missões de paz que integram e combinam mandatos e agendas
militares, humanitárias e de desenvolvimento, com objetivos mais amplos de promoção da
paz e segurança internacionais. Este torna-se, portanto, o contexto propício à afirmação
de uma agenda securitária assente num nexo segurança-desenvolvimento promovido a
partir de uma forte retórica humanitária que coloca múltiplos desafios a estas três áreas
de atuação e torna difícil distinguir entre os diferentes atores, mandatos e objetivos a elas
associados.
Durante grande parte da década de 1990 e nas décadas seguintes, em particular após os
ataques terroristas de 2001, este quadro de referência foi-se expandindo e alargando, tornando-se parte do discurso oficial e prática dos muitos atores internacionais envolvidos
em processos e modelos de (re)construção e consolidação da paz e materializando-se na
identificação do tal nexo segurança-desenvolvimento, isto é, uma confluência tanto analítica como política entre as agendas relativas a esses dois âmbitos, até aí claramente [e
deliberadamente] separadas (Armiño, 2013, p.23).
Deste modo, num contexto internacional marcado por várias e rápidas mudanças do ponto
de vista da conflitualidade violenta e dos muitos esforços de reconceptualização dos conteúdos, prioridades e estratégias no âmbito da segurança, do desenvolvimento e do humanitarismo, foi definido um conjunto alargado de mecanismos, instrumentos e estruturas de
resposta a essas mudanças e desafios por elas colocados.
Neste contexto, é de particular relevância a evolução levada a cabo no quadro de atuação
da ONU, em particular no que diz respeito às missões de paz, as quais evoluem tanto conceptualmente como na prática.
Logo em 1992, com a Agenda para a Paz, é dado um passo essencial de clarificação das
ligações múltiplas e complexas entre as diferentes fases de atuação internacional em situações de conflito e pós-conflito violento, desde a prevenção de conflitos até a construção e
consolidação da paz. A proposta conceptual da Agenda para a Paz, marcada por uma clara
linearidade e sequencialidade na forma como estas intervenções têm lugar em matéria de
paz e conflitos violentos, acompanhou, de certa forma, uma mudança importante nos estudos da paz e da segurança internacionais, no quadro dos quais foram adotados conceitos
bem mais amplos e com ligação às dimensões sociais, económicas e culturais da paz, da
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segurança e do desenvolvimento (Freire; Lopes; Nascimento, 2012, p.79), procurando-se ir
além das abordagens tradicionais e mais centradas numa visão estatocêntrica do sistema
internacional e sublinhando o carácter indiscutivelmente interligado e indissociável entre
estas várias dimensões.
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O documento final da Cimeira Mundial das Nações Unidas de 2005 concretiza igualmente
esta agenda ao declarar que “sem segurança não há desenvolvimento, e sem desenvolvimento não existe segurança”, e o Painel de Alto Nível das Nações Unidas para as Ameaças,
Desafios e Mudanças reforça esta ideia ao sublinhar que “desenvolvimento e segurança estão intrinsecamente ligados” e que “um mundo mais seguro só é possível se os países mais
pobres tiverem uma real oportunidade para se desenvolver” (ONU, 2004).
Emerge, portanto, um discurso oficial e institucionalizado amplamente acolhido e aceite e
que estabelece uma correlação direta entre baixos níveis de desenvolvimento e altos níveis
de insegurança (Stern e Öjendal, 2010), confrontando-nos, assim, com conceitos que ainda
que com significados distintos, surgem como coexistentes e profundamente interligados,
criando com frequência distorções e erros quando implementados em contextos onde as
suas especificidades não são consideradas. De facto, segurança pode referir-se simplesmente à integridade territorial e física de um Estado ou incluir questões de natureza económica e ambiental. O mesmo acontece com o desenvolvimento que tanto pode ser abordado
através de uma perspetiva meramente económica e associada ao crescimento económico
ou incluir preocupações e prioridades sociais e humanas mais amplas (Freire, Lopes e Nascimento, 2012: 83-84).
Independentemente do entendimento que temos de cada um destes conceitos, o que nos
parece fundamental sublinhar neste debate é que todos evoluíram no sentido de incluir
uma ‘face’ mais humana nas várias dimensões de intervenção internacional. Contudo,
o que se parece tornar claro da evolução e mudanças a nível destas áreas de atuação é
que as experiências das últimas décadas não têm necessariamente sido bem-sucedidas
na concretização de medidas e respostas mais adequadas e eficazes para as múltiplas e
complexas situações de insegurança, crise humanitária e baixos níveis de desenvolvimento.
Pelo contrário, uma visão mais crítica da teoria e da prática desta agenda securitária deixa
particularmente visíveis as suas múltiplas fragilidades, assim como o carácter altamente
questionável e controverso da conceção dominante sobre o papel da ajuda internacional na
persecução de objetivos humanitários, de desenvolvimento ou mesmo segurança de forma
mais ampla, podendo até contribuir para uma certa instrumentalização do discurso e destas
políticas para fins de controlo ou influência sobre contextos voláteis e instáveis.
Assim, e em conclusão, podemos afirmar que o que tem sido promovido com nexo humanitarismo, desenvolvimento e segurança tem sido essencialmente uma conceção distorcida
– e em alguns casos profundamente errada - da relação entre necessidades de curto-prazo
e prioridades de médio, longo prazo por parte de uma comunidade internacional que quer
agir, mas que simultaneamente nega o seu papel e responsabilidade na sustentação e reprodução de muitas destas dinâmicas de instabilidade, insegurança e subdesenvolvimento.
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O conceito de “segurança humana” está hoje desprovido de significado, face às
características dos conflitos e das intervenções internacionais?
As funções que exerci na década de 1990, numa época de viragem na maneira de conceptualizar e praticar as políticas de desenvolvimento, fizeram com que eu fosse um dos promotores mais aguerridos do conceito que então surgiu, o da segurança humana.
O fim da Guerra Fria acabara por pôr em causa a prioridade e o papel dado até então às
forças militares e às questões de defesa nacional. A isso juntou-se o aparecimento de um
conjunto de situações de conflito violento no interior das fronteiras nacionais de certos
Estados. As populações viram-se, de um dia para o outro, encurraladas entre o poder estabelecido e atores não-convencionais, mais ou menos bem armados. Surgiu um novo tipo
de violência coletiva, muito próxima do quotidiano das populações, e, por isso, altamente
perturbadora dos modos de vida e da própria sobrevivência das pessoas. Tivemos, nessa
altura, as tragédias dos Balcãs e dos Grandes lagos da África Central, para mencionar apenas as crises que mais nos obrigaram a questionar a maneira de encarar a segurança das
populações e as políticas de desenvolvimento.
Mas não foram apenas as mudanças geopolíticas e os conflitos internos que nos levaram ao
reconhecimento da dimensão humana da segurança. A década em causa, a dos anos 90, foi
o período em que se formularam as primeiras estratégias integradas de combate à pobreza.
O debate à volta dessas estratégias fez-nos compreender que o indivíduo, as famílias, as
pessoas nas suas lutas diárias são na realidade quem conta em matéria de desenvolvimento. Houve então uma mudança do paradigma. A ênfase nos direitos humanos, na igualdade
do género, nas liberdades fundamentais ganhou uma importância fundamental. Já não era
apenas uma questão de crescimento económico, de emprego, ou mesmo de boa governação. Era tudo isso, mais o espaço político que permitisse respeitar os direitos de cada
cidadão e deixá-lo tomar conta da sua vida e da vida dos seus. E participar nas esferas da
política e da sociedade, em liberdade e sem coação.
Continuo, depois de mais de duas décadas de grandes alterações na cena internacional, a
sublinhar que a atenção prioritária deve focalizar-se na procura de um equilíbrio entre três
dimensões essenciais: a segurança das pessoas, o respeito pelos seus direitos básicos e o
alargamento das oportunidades que permitam reduzir e eliminar a pobreza. Temos assim
o tripé do desenvolvimento. O progresso social só pode ser construído nessa base.
Esta triangulação deve ser, igualmente, o ponto de partida para a resolução de muitos dos
conflitos hoje existentes. Assim deve acontecer no Sudão do Sul, no Mali, na Síria, no Afeganistão, e noutros países onde existem conflitos nacionais profundos e marcadamente
desestabilizadores.
Lembra-nos ainda que a segurança interna, os direitos humanos e a oportunidade para se
construir uma vida decente são os alicerces da paz. Ao nível nacional, mas também na cena
regional e na arena internacional. E quando sublinhamos esses alicerces, estamos na realidade a referir-nos ao conteúdo, às questões centrais que definem o que se deve entender
por segurança humana.
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Quais as possibilidades e medidas necessárias para melhorar a resposta da
ONU aos conflitos violentos no mundo e o seu papel na construção da paz
sustentável? Uma reforma da instituição é suficiente?
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Uma das grandes ameaças à paz e à segurança internacionais tem que ver com a marginalização da ONU, sobretudo quando feita de um modo deliberado, como tem acontecido nos
casos da Ucrânia, da Síria e do Afeganistão. O processo de marginalização tem-se acentuado nos últimos quatro ou cinco anos, sobretudo no que respeita à gestão dos conflitos de
interesse estratégico excecional para um ou outro membro permanente do Conselho de
Segurança.
O reforço do papel das Nações Unidas passa pela denúncia dessa posição política que procura enfraquecer e excluir. Quanto mais calados ficarmos, perante o surgimento de iniciativas paralelas e de substituição do papel que cabe às Nações Unidas, mais enfraquecida
ficará a organização. A própria ONU não pode aceitar ficar silenciosa perante qualquer
tentativa que procure ignorar a sua legitimidade, autoridade, missão, imparcialidade e competências. Cabe ao Secretário-geral, no quadro das atribuições que a Carta lhe confere, ser
a voz dos que veem os seus direitos ser negados e chamar a atenção do Conselho de Segurança para as situações que ponham em perigo a paz e a segurança internacionais. Assim o
diz o Artigo 99 da Carta das Nações Unidas.
Uma interpretação atual do Artigo 99 abrange toda e qualquer violação sistemática dos
direitos humanos bem como crises que possam ser classificadas como catástrofes humanitárias ou crimes contra a humanidade. Esta maneira de ver a responsabilidade do Secretário-Geral - e de procurar reforçar a sua função - traz-nos de imediato para a área da
segurança humana.
Por outro lado, sabemos que há décadas que se fala da reforma da ONU. E passaremos,
de novo, muitos anos no futuro a debater esta questão. Mas para além de mudanças ao
nível dos organigramas, que são sempre possíveis, e pondo de parte a reforma improvável
do Conselho de Segurança, são as questões de princípio, relacionadas com o reforço da
autoridade moral, a independência política e o papel do Secretário-geral que me parecem
primordiais. Em seguida, é fundamental investir numa maior capacitação das estruturas de
apoio ao Secretário-Geral e ao seu relacionamento com o Conselho de Segurança, nas áreas
de mediação, bons ofícios, prevenção de conflitos e preservação da paz.
É igualmente importante conseguir uma maior sinergia entre os pilares políticos, de direitos humanos e de luta contra a pobreza da ONU. Estes três domínios devem estar tão
integrados e ser tão complementares quanto possível. Aí reside o nexo da paz e do desenvolvimento.
Este é um tipo de reforma que já começou ao nível da presença das Nações Unidas nalguns
Estados Membros, ou seja, na maneira de trabalhar das equipas das Nações Unidas por
país. Precisa, no entanto, de ser aprofundada ao nível da sede, de modo a que a direção
estratégica vinda do centro para as equipas que estão no terreno seja coerente, quer em
termos de planos de ação, quer ainda no que respeita aos objetivos que se pretendam alcançar. A coordenação estratégica deve preceder a operacional e não o contrário. Mais concretamente ainda, a procura de sinergias deve ser a tarefa principal da Vice-Secretária-geral
da ONU, por delegação expressa e com o apoio declarado do Secretário-geral.
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Na sua opinião, a União Europeia tem sido coerente na interligação entre
segurança e desenvolvimento na sua ação externa? Neste quadro, pode dar
exemplos das principais dificuldades ao nível europeu?
A União Europeia tem investido na capacitação das forças e serviços nacionais de segurança
de países com quem mantém igualmente uma relação de cooperação no sentido de ajuda
ao desenvolvimento. Neste momento, a UE tem seis operações militares e dez missões civis
no terreno, nas áreas da paz, segurança, apoio à gestão de conflitos, reforço do Estado de
direito, reforma do sector da segurança e do combate aos tráficos de pessoas. Cada missão
tem a sua história, as suas dificuldades e os seus sucessos. É difícil fazer uma apreciação que
abarque todas dimensões. Pode, no entanto, reconhecer-se que os Estados Membros da UE
fazem, de um modo geral, uma avaliação positiva dessas missões. Não têm mostrado reservas significativas quando se trata de renovar os mandatos ou aprovar novas operações. A
única preocupação discernível tem sido a manter o âmbito e as dimensões das missões europeias tão limitados quanto possível. Essa moderação tem que ver com a variável custos,
mas também com uma preocupação de ordem política. Certos Estados da UE parecem ter
dúvidas sobre qual deve ser o grau de engajamento da União em matérias de manutenção
e de construção da paz em países que não são vizinhos do espaço geopolítico europeu.
É relevante dizer, no entanto, que se tem notado nos últimos dois anos uma tendência
para tratar problemas multidimensionais com respostas marcadamente securitárias.
Responde-se, assim, a crises complexas com instrumentos unidimensionais. Esta opção
é clara no que diz respeito à maneira de encarar a crise profunda em que vivem a maioria
dos países do Sahel. Certos líderes europeus, e os Franceses em particular, têm insistido na
criação de uma força militar que agrupe contribuições de cinco Estados do Sahel – Burkina
Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger. Essa força, conhecida como o G5 Sahel, mobilizaria
cerca de mil militares de cada um dos países acima referidos. Teria como missão patrulhar
as fronteiras e combater a insegurança, os grupos terroristas, os traficantes de toda a ordem e outros bandidos armados que operam nessa vasta região da África Ocidental.
Esta maneira de abordar a problemática do Sahel levanta muitas perplexidades. Para começar, a sustentabilidade financeira de uma força militar desse tipo não está garantida.
Patrulhar uma região tão vasta e tremendamente inóspita com cinco mil militares tem um
custo de arranque inicial e custos recorrentes anuais que estão fora das possibilidades dos
países em causa.
É verdade que a UE se comprometeu a disponibilizar 100 milhões de euros, numa primeira
fase. O montante sairá do Instrumento para a Paz e a Segurança, que tem como objetivo
reforçar a capacidade dos atores de segurança e militares em países parceiros da UE. Outros
doadores irão contribuir para o arranque da força.
Mas tudo isso não assegura o futuro, a sustentabilidade da iniciativa. Diria mesmo que se
está a despender uma soma considerável sem ter havido um debate a sério, dentro da
União Europeia, sobre várias interrogações que uma intervenção tão delicada como esta
levanta obrigatoriamente. Algumas dessas interrogações têm que ver com a atribuição de
funções de policiamento a militares, com a falta de definição de quais são os inimigos a
combater e dos resultados a obter, sem contar com o facto, reconhecido por quem sabe,
da muita fraca capacidade de análise de informações e operacional dessas unidades militares. E, acima de tudo, a UE aparece ligada e a apadrinhar financeiramente – e também,
politicamente – um conjunto de forças militares que não têm um historial de respeito pelos
direitos humanos das populações dos seus próprios países. Antes pelo contrário, trata-se
de militares que são vistos pelas respetivas populações como brutais e alheios ao respeito
pelas normas próprias de sociedades democráticas.
A falta de discussão aprofundada das dimensões políticas das missões da UE, incluindo uma
definição clara da contribuição militar e securitária para o processo político que deveria ter
lugar no país de acolhimento das missões, reflete a ausência de uma visão compreensi-
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va e integrada. Essa ausência também acontece quando se trata da componente ajuda
ao desenvolvimento. Não há, na maioria dos casos, um alinhamento coerente entre os
objetivos políticos, securitários e de desenvolvimento. Quando isso é tentado resulta geralmente da boa vontade dos líderes europeus dessas três componentes que se encontram
em funções nos países em causa. Ou seja, há, nalguns bons exemplos, uma prática que se
apoia nas iniciativas e na boa colaboração entre os responsáveis no terreno das diferentes
vertentes da presença da UE, mas que não tem correspondência ao nível de Bruxelas.
No relacionamento UE-África, parece que as questões da segurança e migrações
tomaram definitivamente conta da agenda. A ajuda ao desenvolvimento está
a ser instrumentalizada para esses propósitos? Acha que a “securitização” do
desenvolvimento é real?
Invariavelmente, as questões das migrações e da segurança são hoje o prisma a partir do
qual se decide, nos círculos de liderança da UE, o que fazer em África e noutras regiões vizinhas do espaço europeu. Quer se queira quer não, há que reconhecer que, neste momento,
os outros programas de cooperação aparecem como subordinados a essas duas grandes
preocupações.
As migrações em larga escala e de modo descontrolado levantam imensos problemas políticos aos dirigentes europeus. Há razões válidas para que assim seja. Os movimentos migratórios tal como estão a acontecer podem levar a fraturas profundas entre os Estados
Membros e, por outro lado, ao nível de alguns países da União, dar azo a que os partidos
de extrema-direita e xenófobos consigam criar o caos político e chegar a situações de poder. Uma boa parte dos radicalismos e das correntes populistas tem como fonte de vida a
chegada em massa, nos últimos anos, de candidatos à imigração provenientes de espaços
humanos exteriores ao continente europeu. Assim, tudo isto pode ter um impacto negativo
muito elevado no que respeita à unidade do projeto europeu. A falta de uma política de
imigração aprovada por todos pode potencialmente levar à fratura da UE.
Mais ainda, nem o mínimo dos consensos existe. Não há, por exemplo, acordo sobre uma
plataforma comum de resposta que permita resolver os desafios que a Itália e a Grécia,
entre outros, enfrentam. Um problema que é obviamente de todos os Estados Membros
da UE, é deixado ao cuidado de cada país. E os outros fingem que não veem. Essa é hoje
uma das características mais negativas da UE.
Não parece haver liderança política que permita resolver a questão. E como ela não é resolvida aqui, arranja-se um substituto de solução, que se traduz no apoio, cada vez mais
aberto, a intervenções de controlo das migrações nos países de origem. Nomeadamente,
na África Ocidental. Pelo caminho, fazem-se umas alianças com uns parceiros de má reputação, como é o caso da política atual da UE e de certos países em particular em relação
à Líbia. As fações líbias e as tribos armadas no Sul do país são encorajadas para servir de
guarda-fronteiras avançados da UE.
Tudo isto mostra que é urgente abrir uma reflexão diferente sobre o relacionamento entre a Europa e a África, em particular a África do Norte, a Ocidental e o Sahel. Terá que
ser uma reflexão que não esqueça o que já foi conseguido e que tenha em consideração o
empenho completo das lideranças de todo o tipo, incluindo da sociedade civil, que existem
nessas regiões. Deve, além disso, ter em conta quatro grandes orientações.
Primeiro, há que voltar a criar uma narrativa positiva sobre a cooperação para o desenvolvimento. Mostrar que a cooperação é no interesse de todas as partes e que se têm obtido
resultados e conseguido reduzir a pobreza e o sofrimento.
Segundo, há que conceber um plano estratégico, verdadeiramente transformador. Um
programa-quadro de apoio ao desenvolvimento das regiões acima mencionadas que tenha
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em conta os desafios demográficos, a urbanização acelerada e caótica, as dificuldades ambientais, um tratamento moderno dos sectores agrícolas e da pecuária e da economia, em
geral. Mas que também enfrente a situação de inferioridade social e de negação de direitos
em que se encontram as mulheres e as raparigas e que saiba responder com eficácia à
crescente penetração de ideias extremistas, alimentadas por pregadores e outros lunáticos
vindos do Médio Oriente e do Paquistão.
Terceiro ponto, a UE deve procurar estabelecer um outro tipo de cooperação, que reconheça e respeite o papel que os líderes dos países do Sul desempenham. A ajuda ao desenvolvimento terá sempre em linha de conta os interesses de quem financia. Mas, através
do diálogo político deve ter igualmente em consideração os interesses das populações do
Sul, representadas pelos seus líderes, incluindo os líderes locais, ao nível das comunidades
de base.
Finalmente, tem que deixar de ser tabu mencionar a China na mesma frase que se refira
à cooperação com a África. A China deve ser vista como um parceiro potencial, num relacionamento tripartido, em que todos beneficiariam. A aproximação política entre a Europa
e a China, no que diz respeito ao desenvolvimento de África, pode não ser fácil. Mas todos
ganhariam se se tentasse avançar com esse tipo de entendimento.

i

Quer saber mais…?
¬

Conheça as missões de paz das Nações Unidas:
www.unmissions.org

¬

Nações Unidas: o que significa a construção de paz na prática? (vídeo)
www.youtube.com/watch?v=924bMEj-13k

¬

Saiba mais sobre o Diálogo Internacional para a Construção da Paz e do Estado:
www.pbsbdialogue.org
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A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) é uma obrigação legal e uma
prioridade política no quadro da União Europeia26. Nesse quadro, a segurança foi uma
das 5 prioridades definidas pela UE para minimizar incoerências e fomentar sinergias
em prol de um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo27. O presente capítulo
apresenta algumas evoluções nas políticas da União Europeia no campo da paz e segurança, na ótica de interligação com as políticas de desenvolvimento.

A PAZ E SEGURANÇA NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
O Tratado de Lisboa estabelece, no seu art.º21, alínea 1, que “a ação da União na cena
internacional assenta nos princípios que presidiram à sua criação, desenvolvimento e
alargamento, e que é seu objetivo promover em todo o mundo: democracia, Estado
de direito, universalidade e indivisibilidade dos direitos do Homem e das liberdades
fundamentais, respeito pela dignidade humana, princípios da igualdade e solidariedade e respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional.
A União procura desenvolver relações e constituir parcerias com os países terceiros e
com as organizações internacionais, regionais ou mundiais que partilhem dos princípios enunciados”. Na alínea 2, definem-se os objetivos da ação externa, nomeadamente: (i) a salvaguarda dos valores, interesses fundamentais, segurança, independência e
integridade; (ii) o apoio à democracia, o Estado de direito, os direitos do Homem e os
princípios do direito internacional; (iii) a preservação da paz, prevenção de conflitos e
reforço da segurança internacional, em conformidade com os objetivos e os princípios
da Carta das Nações Unidas; (iv) o apoio ao desenvolvimento sustentável nos planos
económico, social e ambiental dos países em desenvolvimento, tendo como principal
objetivo erradicar a pobreza; entre outros. Nesse sentido, os Tratados estabelecem
também um requisito de coerência para a realização dos objetivos, afirmando que “a
União vela pela coerência entre os diferentes domínios da sua ação externa e entre
estes e as suas outras políticas”.
O principal objetivo da política da UE para o desenvolvimento é a redução e erradicação da pobreza (art.º 208 do TFUE), mas esta política aborda também outros aspetos
essenciais para resolver as causas profundas da insegurança e dos conflitos. Em linha
com os objetivos definidos no já referido art.º 21, pretende-se que a política de desenvolvimento contribua para o apoio à democracia, ao Estado de direito e aos direitos
humanos (na medida em que estes são valores que a União Europeia pretende projetar também na sua ação externa), para a prevenção de conflitos e promoção da paz,
para o apoio a comunidades afetadas por catástrofes e o reforço da resiliência, e ainda
para o reforço da cooperação multilateral e da boa governação global na resposta a
todos estes desafios. Nesse sentido, a integração de objetivos de paz e segurança na
política de desenvolvimento preconiza um conceito de segurança lato, centrado nas
pessoas, ou seja, salientando a importância da segurança humana.

26

Art.º 208 do TFUE.

27

As outras 4 prioridades são as migrações, as alterações climáticas, a soberania alimentar e o comércio e finanças.
Estes temas correspondem aos estudos produzidos no âmbito do projeto coerência.PT.

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Esta interligação estava já presente no primeiro Consenso Europeu para o Desenvolvimento (2005) e na Agenda para a Mudança (2011), os quais conferiam uma maior
visibilidade às questões de boa governação e direitos humanos - ligados a uma maior
condicionalidade política - e pretendiam definir uma resposta mais integrada da UE
aos Estados Frágeis, que combinasse os diversos instrumentos de áreas políticas distintas como segurança, desenvolvimento e ajuda humanitária. A necessidade de dar
uma resposta prioritária a contextos de fragilidade e transição é também reafirmada
em várias Conclusões do Conselho, desde 2007.
A interligação e coerência entre as várias áreas da ação externa da UE está patente, de
forma mais integrada e complexa, no novo Consenso Europeu para o desenvolvimento
aprovado em 2017, na perspetiva de reforçar a credibilidade, o valor acrescentado,
a influência e o impacto positivo da ação europeia no mundo (UE, 2017a), conforme
analisado na Caixa 6.
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CAIXA 6
A SEGURANÇA NA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DA UE
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O novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento (2017) aborda diretamente a paz e
segurança no capítulo específico dedicado à “Paz – sociedades pacíficas e inclusivas, democracia, instituições eficazes e responsáveis, Estado de direito e direitos humanos para
todos”. Este capítulo (2.4.) afirma que:
“A UE e os Estados Membros promoverão os valores universais da democracia, da boa
governação, do Estado de direito e dos direitos humanos para todos, porque estes são
pré-condições para a estabilidade e o desenvolvimento sustentável, em todos os tipos de
parcerias e instrumentos e em todas as situações e países, incluindo através de ações de
desenvolvimento. Apoiarão os esforços envidados a nível nacional, em função das necessidades e do contexto de cada sociedade, para construir Estados democráticos sustentáveis,
capazes de resistir a choques externos e internos e de responder aos fatores de vulnerabilidade, incluindo as desigualdades”.
Nesse sentido, “a UE e os Estados Membros fomentarão sistemas de justiça eficientes,
transparentes, independentes, abertos e responsáveis, e promoverão o acesso de todos à
justiça – em particular as pessoas pobres e vulneráveis. Isto engloba os esforços para responder à criminalidade, incluindo o crime e violência urbana, e os esforços para combater a
criminalidade transnacional ligada a armas, drogas e tráfico humano”. (ponto 63.)
Estabelece-se uma relação evidente entre segurança e desenvolvimento ao afirmar que “a
pobreza, os conflitos, a fragilidade e a deslocação forçada estão profundamente interligados e devem ser abordados de forma coerente e integrada, nomeadamente no nexo entre
o humanitário e o desenvolvimento. A UE e os Estados Membros abordarão as suas várias
causas profundas a todos os níveis, que vão desde a exclusão, a desigualdade, a insegurança
alimentar, as violações e abusos de direitos humanos, a impunidade e a ausência do Estado
de direito, até à degradação do ambiente e às alterações climáticas. (ponto 64.)
Assim, a UE e os Estados Membros comprometem-se a utilizar “a cooperação para o desenvolvimento como parte de toda uma gama de políticas e instrumentos destinados a
prevenir, gerir e ajudar a resolver conflitos e crises, satisfazer necessidades humanitárias
e construir uma paz duradoura e uma boa governação (…).Para o efeito, a UE e os Estados
Membros promoverão uma abordagem integrada para os conflitos e as crises, através de
uma melhor utilização das estratégias de transição e do sistema de alerta precoce para
conflitos, com enfoque na fragilidade e na segurança humana, e reconhecendo o nexo
entre o desenvolvimento sustentável, a ação humanitária, a paz e a segurança”. (ponto 65.)
Salvaguarda-se, contudo, que “a primeira prioridade da cooperação para o desenvolvimento continua a ser a erradicação da pobreza e não serão desviados esforços desse objetivo”.
Reconhece-se que a construção da paz e do Estado “devem realizar-se a todos os níveis, do
global ao local, e em todas as fases do ciclo de conflito, desde o alerta precoce à prevenção
e à resposta a situações de crise e sua estabilização. No âmbito da cooperação para o desenvolvimento, a UE e os Estados Membros podem colaborar com os intervenientes do setor
de segurança, para reforçar a sua capacidade de apoiar os objetivos de desenvolvimento
sustentável, em especial a consecução de sociedades pacíficas e inclusivas. Promoverão
soluções comuns para os desafios em matéria de segurança e de desenvolvimento, nomeadamente através do apoio à governação democrática do setor da segurança, à sua eficácia
em garantir a segurança humana, e à sua capacitação (…). Continuarão a apoiar o princípio
da responsabilidade de proteger e na prevenção de atrocidades. Nesse contexto, continuarão a apostar na cooperação com as NU e os parceiros regionais e nacionais”. (ponto 66.)
Estabelece-se que a UE e os seus Estados Membros contribuirão para a Reforma do Setor
de Segurança (RSS) enquanto instrumento para a melhoria da segurança humana e do de-
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senvolvimento sustentável. Nesse âmbito, a RSS “deve ser adaptada às necessidades de segurança dos países parceiros e estar assente numa apropriação nacional clara”. (ponto 67.)
Os países em situação de fragilidade ou afetados por conflitos requerem atenção especial
e um envolvimento internacional sustentado, pelo que a UE e os seus Estados Membros
se comprometem a dar uma atenção particular a estes países no âmbito da ajuda ao desenvolvimento, em particular no apoio aos mais vulneráveis. “Ao promover e proteger os
direitos humanos, a democracia, o Estado de direito e a boa governação, contribuirão de
forma ativa para a estabilidade e a segurança, bem como para a resiliência. Integrarão a
sensibilidade aos conflitos em todo o seu trabalho, para maximizar o impacto positivo
da paz. Promoverão a transparência, a responsabilização e o acesso à justiça, colaborando
com todas as partes interessadas nos processos de prevenção de conflitos, manutenção da
paz e construção da paz. Apoiarão a justiça de transição através de medidas adaptadas aos
contextos específicos, que promovam a verdade, a justiça, a reparação e as garantias de
não recorrência. A estabilização exige que se colmate o fosso entre a resolução de conflitos
e o início de processos de reforma a longo prazo, bem como o reforço da confiança entre o
governo e a população, por exemplo através de uma aceleração da prestação de serviços.
Neste contexto, a UE e os Estados Membros revitalizarão as parcerias com parceiros regionais qualificados. O êxito das intervenções relacionadas com a paz e a segurança depende
especialmente da cooperação com os intervenientes locais e da sua apropriação de todo
o processo” (ponto 68.). Afirma-se também que “A UE e os Estados Membros abordarão
todos os aspetos da prevenção e da resposta à violência sexual e de género em situações de
conflito e pós-conflito, e apoiarão a participação das mulheres enquanto agentes positivos
na prevenção e resolução de conflitos, na ajuda e reabilitação, e na construção de uma paz
sustentável”.
Em relação à interligação com a ação humanitária, o Consenso estabelece que “a UE e os Estados Membros executarão a ajuda humanitária e a cooperação para o desenvolvimento
de uma forma mais coerente e complementar, contribuindo ativamente para aumentar a
resiliência ao nível individual, das comunidades, das sociedades e dos Estados (…). Soluções
sustentáveis exigem abordagens multi-atores, intervenções a vários níveis e visão de longo
prazo. Para isso há que reforçar a articulação entre a ajuda de emergência, a reabilitação e
o desenvolvimento, nomeadamente através de um intercâmbio profundo de informações,
da coordenação dos doadores, da análise conjunta das lacunas, dos riscos e das vulnerabilidades, e da definição, o mais cedo possível, de uma visão comum das prioridades
estratégicas. A UE e os seus Estados Membros assegurarão a mobilização precoce dos intervenientes políticos e da área do desenvolvimento, e a estreita cooperação entre eles,
desde as primeiras fases, para complementar e desenvolver as intervenções de emergência
e de recuperação inicial levadas a cabo pelos intervenientes humanitários. As iniciativas
tomadas nesse sentido serão de molde a assegurar o respeito pelos princípios humanitários
em conformidade com o direito internacional humanitário.Estados Membros” (ponto 69.)

Fonte: Tradução livre de UE, 2017a. (destaques da autora).

73

COLEÇÃO

A “ABORDAGEM GLOBAL” DA UE
PARA AS CRISES E CONFLITOS EXTERNOS
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O debate sobre uma abordagem integrada e abrangente aos conflitos e à promoção
da paz não é novo, existindo pelo menos desde 1996 discussões sobre esta matéria ao
nível da UE, na altura com enfoque na prevenção e resolução de conflitos em África. A
Estratégia Europeia de Segurança referia já de forma clara, em 2003, que “a segurança
é uma condição prévia do desenvolvimento” (perspetiva reforçada na revisão de 2008)
e as Conclusões do Conselho sobre Segurança e Desenvolvimento, de 2007, defendiam que “sem desenvolvimento e erradicação da pobreza, não haverá paz duradoura”
(Conselho da UE, 2007a). Também as Conclusões do Conselho sobre situações de fragilidade (Conselho da UE, 2007b) apelavam à implementação de abordagens integradas
na UE – “Whole-of-EU” – referindo a coerência das políticas para o desenvolvimento.
Assim, a necessidade de respostas integradas e coordenadas tem sido comumente
aceite e reconhecida na União Europeia. Nesse sentido, a UE tem procurado dotar-se dos instrumentos necessários para maximizar a eficácia da sua ação externa, numa
perspetiva de interligação entre segurança e desenvolvimento, e tem-se envolvido cada
vez mais – quer em termos qualitativos quer financeiros – na prevenção de conflitos e
promoção da paz, da segurança e dos direitos humanos, através de uma grande variedade de atores estatais e não-estatais, e numa grande diversidade de contextos locais.
Nomeadamente, a UE desenvolveu capacidades militares e civis para a gestão de crises internacionais, nomeadamente no quadro do direito de utilizar recursos da Política
Comum de Segurança e Defesa (PCSD) em missões fora do seu território para a manutenção da paz, a prevenção de conflitos e o reforço da segurança, de acordo com os princípios das Nações Unidas28. Isto tem-se traduzido num conjunto de operações e missões
em países que são também parceiros da política de desenvolvimento (o mapa e listagem
das operações atualmente em curso está disponível no Anexo 1), muitas das quais incluem ações apoio à Reforma do Setor de Segurança (RSS), a processos de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) e à capacitação dos parceiros para a prevenção
e gestão de crises em vários domínios (UE, 2015). As decisões sobre o destacamento,
composição e objetivos destas missões são tomadas por consenso, e caso-a-caso, sendo
que a maioria das 34 missões já destacadas são de carácter civil (22 missões)29.
Os objetivos dessas operações e missões têm também uma componente interna, quer
na proteção da UE e dos seus cidadãos através da ação externa, quer de visibilidade e
projeção da UE como ator global, pretendendo corrigir o desequilíbrio entre, por um
lado, o contributo europeu para a ajuda humanitária e a ajuda ao desenvolvimento nas
várias regiões do mundo (sendo a UE o maior doador mundial de ajuda ao desenvolvimento30) e, por outro, o seu relativamente menor peso político nessas mesmas áreas.
A coesão da abordagem europeia e a coordenação dos instrumentos disponíveis são
duas questões essenciais neste processo de reforço da ação externa. Nas conclusões

28

Art.º 42 e 43 do TFUE. As tarefas desempenhadas por estas missões, no âmbito do Tratado, incluem desde tarefas
humanitárias e de salvamento, a prevenção de conflitos e manutenção da paz, gestão de crises, operações de desarmamento, aconselhamento militar e assistência técnica, ou tarefas de estabilização pós-conflito.

29

As primeiras missões foram realizadas em 2003, na Bósnia Herzegovina e na Macedónia; desde então já foram
realizadas 34 missões PCSD em 3 continentes, das quais 22 missões civis, 11 militares e 1 mista (no Darfur, Sudão).
Para mais informações, ver a factsheet sobre estas missões, de Nov.2017: goo.gl/1qhngD

30

O conjunto da UE, ou seja, das instituições europeias e dos seus Estados Membros, representam mais de 50% da
totalidade de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) no mundo.
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sobre segurança e desenvolvimento e sobre fragilidade, aprovadas pelo Conselho em
2007, afirma-se a necessidade de uma melhor coordenação e utilização dos instrumentos diplomáticos, de desenvolvimento, de ajuda humanitária e de segurança para
prevenir e resolver situações de fragilidade, e mandata -se a Comissão Europeia, em
estreita colaboração com os Estados Membros, a elaborar um plano de ação que promova uma maior coerência e consequente eficiência e eficácia da ação externa da UE.
No entanto, este plano de ação para situações de fragilidade nunca chegou a ser definido31. Ainda assim, foram sendo dados passos para tentar reforçar a coesão da ação
externa, onde se incluem as inovações institucionais, como a criação, pelo Tratado de
Lisboa, do duplo cargo de Alto Representante e Vice-Presidente da Comissão Europeia
(ARVP) e do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), trazendo o desenvolvimento
e a política de segurança para um enquadramento conjunto.
Ao nível político e estratégico, a Abordagem global da UE em relação às crises e aos
conflitos externos, definida em 2013 e aprovada em 2014, é um marco no processo
de interligação entre diversas abordagens e instrumentos. A ambição é promover uma
abordagem mais holística, “europeizada”, conjunta e abrangente na resposta a crises
externas ao território europeu. No plano formal, a abordagem engloba todas as fases
do ciclo do conflito ou crise externa, desde a prevenção de conflitos, o alerta precoce,
a gestão da estabilização imediata e o processo de construção da paz, “para ajudar os
países a retomarem o rumo do desenvolvimento sustentável de longo prazo” (CE e
PESC, 2013). Para tal, define várias ações em 8 medidas para melhorar a coerência da
ação externa, nomeadamente: i) desenvolver uma análise partilhada; ii) definir uma
visão estratégica comum; iii) privilegiar a prevenção; iv) mobilizar os diferentes pontos
fortes e capacidades da UE; v) empenhar-se a longo prazo; vi) ligar as políticas e a ação
interna e externa; vii) tirar mais partido das Delegações da UE; viii) trabalhar em parceria com outros atores regionais e internacionais.
O plano de ação com a definição dos processos, mecanismos e instrumentos para
realizar estas medidas foi aprovado em abril de 2015. Este tem um grande enfoque na
realização de visões estratégicas comuns (da UE + Estados Membros) para os países
afetados por crises e conflitos, através de documentos-quadro conjuntos; na criação
de capacidades nos países parceiros para reforço da segurança e desenvolvimento;
na transição das missões PCSD para outros instrumentos como a ajuda ao desenvolvimento; em novos métodos para um destacamento rápido de missões conjuntas no
terreno; e em mecanismos de coordenação do trabalho entre serviços e atores (salientando, por exemplo, o papel fundamental das Delegações da UE nos países terceiros).
Um destes pontos, relativo ao reforço de capacidades nos países parceiros, teve especial enfoque na comunicação conjunta sobre “Desenvolver as capacidades para
promover a segurança e o desenvolvimento”, aprovada em 2015, e que refere vários
instrumentos quer no campo da segurança quer da ajuda ao desenvolvimento, para
reforçar essas capacidades de prevenção e gestão de crises. Estabelecem-se 3 áreas
a melhorar: (i) a coordenação no seio da UE, incluindo entre os Estados Membros,
ao nível estratégico e operacional, (ii) os quadros de definição e implementação de
políticas, partilhados entre os atores europeus, e (iii) a avaliação da exequibilidade
de ações para a adaptação dos instrumentos da ação externa. Dá-se especial atenção
à coordenação e complementaridade entre as missões da PCSD e os programas de

31

Chegou a existir um draft conjunto do plano sobre Segurança, Fragilidade e Desenvolvimento em 2010, que nunca
foi aprovado, numa altura em que estava a ser criado o Serviço Europeu de Ação Externa e existia grande confusão
sobre os papéis institucionais, a divisão do trabalho e a coordenação inter-institucional.
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desenvolvimento, por exemplo em prioridades como a reforma do setor de segurança nos países parceiros. Reconhece-se também que é necessário tornar mais flexível
a disponibilidade de verbas limitadas para as atividades no terreno, nomeadamente
para a prevenção de conflitos e o apoio à sociedade civil.
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Em 2016, a Estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia veio estabelecer a visão e prioridades para todas as áreas da ação externa da
União num contexto cada vez mais variável de desafios e riscos globais (UE, 2016).
Nela se afirma claramente que a política de cooperação para o desenvolvimento se
deve tornar mais flexível e alinhada com os interesses da UE em termos de segurança e política externa. Esta visão estratégica está, naturalmente, muito marcada pela
necessidade de resposta às principais ameaças à segurança europeia, que são, pelo
menos ao nível das perceções, o terrorismo, a segurança energética e a questão das
migrações. Não admira, portanto, que exista um enfoque geográfico nas zonas a sul e
leste da UE, ou seja, nos países abrangidos pela política europeia de vizinhança.
Para além destes documentos estratégicos, duas outras evoluções são importantes
salientar nos últimos anos, no campo das abordagens integradas e mais coerentes
entre segurança e desenvolvimento, com esperados resultados ao nível operacional.
Por um lado, a adoção, pela primeira vez em 2016, de um quadro estratégico da UE
para apoio à Reforma do Setor de Segurança, para guiar a definição e implementação
destes programas, envolvendo todos os atores e instrumentos que, ao nível europeu,
concorrem para estes processos (CE e PESC, 2016). Reconhece-se que estes são processos que exigem um envolvimento e apoio da UE a longo prazo, em termos políticos,
financeiros e técnicos, interligando a política e a segurança, a justiça, a resposta humanitária e de desenvolvimento
Por outro lado, a consolidação da política da UE no apoio à resiliência das sociedades e dos Estados, com a aprovação, em 2017, de “Uma abordagem estratégica em
matéria de resiliência na ação externa da UE” (CE e PESC, 2017)32. Esta abordagem
assenta num apoio mais coerente da EU aos esforços nacionais dos países parceiros,
continuando a aplicar o Plano de Ação em matéria de Resiliência 2013-2020 e em
consonância com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Coloca-se uma
maior ênfase na resiliência como fator de prevenção de conflitos e nas necessidades
decorrentes de fragilidades e crises prolongadas. Nesse sentido, recomenda-se que a
UE deveria, entre outras recomendações:
–

dar prioridade e reforçar a estreita cooperação dos intervenientes políticos,
humanitários e do desenvolvimento da UE em crises e situações de deslocação
prolongadas, respeitando os diferentes mandatos estabelecidos pelos Tratados e os princípios humanitários;

–

incentivar os governos, através do diálogo político, com o apoio dos parceiros
para o desenvolvimento, a assumir mais responsabilidades na vulnerabilidade

32

A resiliência é aqui encarada em três dimensões: (i) a adaptabilidade dos Estados, das sociedades, das comunidades e dos indivíduos às pressões políticas, económicas, ambientais, demográficas ou societais, a fim de apoiar os
progressos com vista à consecução dos objetivos de desenvolvimento nacionais; (ii) a capacidade de um Estado –
face a pressões significativas – de criar, manter ou restabelecer as suas funções essenciais e a coesão social e política
básica, de uma forma que garanta o respeito pela democracia, pelo Estado de direito e pelos direitos humanos e
fundamentais, e promova a segurança e o progresso inclusivos e a longo prazo; e (iii) a capacidade das sociedades,
das comunidades ou dos indivíduos de gerirem as oportunidades e os riscos de uma forma pacífica e estável, e de
criarem, manterem ou restabelecerem meios de subsistência face a grandes pressões.
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crónica e a reforçar as capacidades locais de gestão de riscos e uma resposta
local mais rápida;
–

mobilizar a sua capacidade de ação diplomática, diálogo sobre políticas setoriais e programação da assistência de uma forma coerente em torno de uma
melhor análise partilhada de todos os fatores – nomeadamente dos riscos socioeconómicos, políticos e ambientais, que constituem fontes de vulnerabilidade face aos perigos existentes

A UE colocou também a resiliência no centro do trabalho humanitário em países terceiros. Neste plano, assume especial importância a interligação entre ajuda humanitária e desenvolvimento, preocupação que tem estado presente na procura da coerência dentro da política de desenvolvimento.
A ajuda humanitária da UE visa prestar assistência, socorro e proteção às populações
afetadas por catástrofes e situações de emergência semelhantes, naturais ou provocadas pelo homem, em países fora a UE33, sendo também utilizada para melhorar a
capacidade de resistência a futuros choques e crises. Isto significa que tem componentes de emergência e componentes que se centram nos benefícios de desenvolvimento
a mais longo prazo (nomeadamente a redução do risco de catástrofes)34. No plano
europeu, esta política é enquadrada pelo Consenso Europeu em matéria de ajuda
humanitária (2007) e rege-se pelo direito humanitário internacional e pelos princípios
humanitários internacionais definidos: humanidade, neutralidade, imparcialidade e
independência. A Direção-Geral da Ajuda Humanitária e da Proteção Civil (ECHO)35
financia a ajuda humanitária, intervindo através de mais de 200 parceiros, como as

33

Art.º 214 do TFUE.

34

Para saber mais sobre a ação humanitária da UE, consulte a ficha temática em www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/
FTU_5.3.2.pdf

35

O Serviço Humanitário da Comunidade Europeia (ECHO) foi criado em 1992 como órgão central de prestação e
coordenação da ajuda humanitária europeia. Em 2004, a ECHO passou a constituir uma direção-geral (DG) no seio
da Comissão Europeia. A partir de 2010, a proteção civil passou a fazer parte do seu mandato.

Ajuda humanitária e proteção às populações palestinianas na Faixa de Gaza.
© Peter Biro, ECHO, União Europeia
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organizações não governamentais; os fundos, programas e agências especializadas
da Organização das Nações Unidas; a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho; e as
agências especializadas dos países da UE36.
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A ligação entre ação humanitária e desenvolvimento é essencial para assegurar uma
melhor preparação e prevenção de crises e conflitos, mas tal tem representado enormes desafios no contexto institucional da UE. Da mesma forma, as ligações entre o
plano civil e militar têm também suscitado debate, de forma a preservar o espaço
humanitário. No plano formal, a UE salienta que ajuda humanitária não é, em si, um
instrumento de gestão de crises e, por conseguinte, não deverá ser utilizada para alcançar outros objetivos que não humanitários (Conselho da UE, 2018).
Apesar das evoluções no plano formal, estratégico e institucional verificadas – e referidas neste ponto -, para assegurar uma maior coerência na ação externa da UE, muitos
dos desafios, a maioria dos quais já identificados há bastante tempo, continuam a
existir. Entre estes, estão desafios ao nível político, mas também ao nível operacional,
como a coordenação entre as instituições da UE, destas com os Estados Membros (e
entre estes), a coordenação entre a sede e as delegações da UE no terreno, a troca de
informações e a realização de análises conjuntas (de contexto e de risco), a ligação entre alerta precoce e a ação rápida, a coordenação com outros intervenientes externos,
as lacunas entre instrumentos financeiros, entre outros. Algumas das incoerências são
analisadas no capítulo 3.4.

O DIÁLOGO COM OS PAÍSES PARCEIROS E AS ESTRATÉGIAS REGIONAIS
A interligação entre segurança e desenvolvimento está presente em vários dos acordos
e parcerias existentes com os países parceiros da política de desenvolvimento europeia.
Desde logo, o Acordo de Cotonou, assinado em 2000 entre a UE e os Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) inclui uma forte dimensão política, prevendo um diálogo
político abrangente sobre questões nacionais, regionais e mundiais; a promoção dos
direitos humanos e dos princípios democráticos; o desenvolvimento de políticas de
consolidação da paz, prevenção e resolução de conflitos; e a abordagem de questões
relacionadas com a migração e com a segurança, incluindo o combate ao terrorismo e
a luta contra a proliferação de armas de destruição maciça.
O Acordo de Cotonou tem como objetivo reduzir a pobreza e, a prazo, erradicá-la, e
contribuir para a integração progressiva dos países ACP na economia mundial, assentando em três pilares: a cooperação para o desenvolvimento, a cooperação económica
e comercial, e a já referida vertente política. Os direitos humanos, princípios democráticos e o Estado de direito são considerados ‘elementos essenciais’ da cooperação
entre os ACP e a UE, cuja violação poderá ocasionar a suspensão da ajuda37.
A mais recente revisão do Acordo, em 2010, veio também ajustar a parceria para incidir mais em questões sobre o reforço da segurança nas regiões frágeis. Para além

36

Em 2015, 47 % dos fundos da ECHO foram executados por ONG, 39 % por agências das Nações Unidas e 13 % por
organizações internacionais. Em 2015 e 2016, o orçamento para ajuda humanitária e proteção civil registou grandes
aumentos, devido às necessidades de emergência.

37

A existência de sérios casos de corrupção pode também motivar a suspensão da ajuda. Os procedimentos para consultas e suspensão da cooperação estão definidos no art. 96. Para uma análise mais detalhada da dimensão política
e de segurança no Acordo de Cotonou, ver por exemplo Tekere, Moses (2001). Dimensões Políticas do novo Acordo
de Cotonou – Guia do Utilizador, Friedrich Ebert Stiftung.
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do diálogo político, isto tem significado, na prática, que os programas de cooperação
para o desenvolvimento nestes países têm, cada vez mais, incluído aspetos ligados à
governação e à segurança, como por exemplo ações de apoio às reformas políticas,
institucionais e jurídicas, ao combate à corrupção, à reforma, racionalização e modernização do sector público, à descentralização, etc.
Nos últimos programas, a influência de questões consideradas relevantes para a segurança europeia, como as migrações, tem sido também preponderante nos programas
de cooperação.38 Com efeito, os resultados da Cimeira de la Valetta (entre a UE e vários
países africanos), em novembro de 2015, e as medidas para aprofundar a cooperação
com os principais países de origem e de trânsito de migrantes nos últimos anos vêm
confirmar a forma como as migrações – na sua vertente securitária – se impuseram
como questão central da cooperação entre os dois continentes39.
Nas questões de segurança, a UE é um ator-chave em África. A Estratégia Conjunta UE-África, definida em 2007, inclui de forma proeminente as questões da paz, segurança,
boa governação e direitos humanos. O Roteiro de implementação para 2014-2017,
definido na IV Cimeira UE-África, define medidas para reforçar a cooperação conjunta,
incluindo na resposta às causas profundas dos conflitos e na resposta a assuntos de
interesse comum aos dois continentes40.
O apoio da UE à Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA) reveste-se de vários
instrumentos, que vão desde a capacitação institucional da União Africana e apoio
à própria estruturação da arquitetura de paz, à cooperação com as organizações regionais em África, ou ao financiamento e apoio técnico às missões de apoio à paz
lideradas pelas instituições africanas. Isso implica apoiar as estruturas e iniciativas de
mediação africanas; apoiar o Grupo dos Sábios, o Conselho de Paz e Segurança, o
Sistema Continental de Alerta Rápido e a Força Africana de Alerta, bem como reforçar
a capacidade da União Africana e das organizações regionais africanas nos domínios
da gestão financeira para operações de apoio à paz, planeamento, recursos humanos,
partilha de informações e análise. Isto para além das missões europeias efetuadas no
âmbito da PCSD. A cooperação na área da paz e segurança é considerada o vetor com
melhor funcionamento no âmbito da parceria UE-África. A UE utiliza também fundos
do Fundo Europeu para o Desenvolvimento para financiar projetos ligados à paz e
segurança, através do Mecanismo de Apoio à Paz para África e o Trust Fund de Emergência para África (ver o ponto sobre os instrumentos financeiros).
Para além destes quadros de cooperação, a UE adotou quatro estratégias regionais que pretendem integrar as várias dimensões da segurança e do desenvolvimento
na ação externa da UE nestas regiões:
–

Estratégia para o Corno de África
Em 2011, a UE adotou um Quadro Estratégico para o Corno de África, que
descreve as medidas a tomar pela UE para apoiar a região na promoção da paz
e do desenvolvimento. A sobreposição de fatores de fragilidade e de conflito
na região – como as secas prolongadas, as atividades extremistas, ou os confli-

38

O Acordo de Cotonou caduca em fevereiro de 2020. Da parte da UE já começaram os trabalhos para criar as bases
para a futura parceria com os países ACP, prevendo-se a abertura de negociações, o mais tardar, até agosto de 2018.
Pode consultar a cronologia de revisão do acordo em http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/cotonou-agreement/timeline-new-cotonou-agreement/

39

Ver estudo sobre Migrações e Desenvolvimento, produzido no âmbito do projeto Coerência.PT

40

Pode consultar o Roteiro 2014-2017 em http://www.consilium.europa.eu/media/21520/142094.pdf
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tos violentos no seio de vários países – levou à elaboração de duas iniciativas:
a iniciativa de apoio à resiliência no Corno de África - SHARE (2012) e o Plano
de Ação de Luta contra o Terrorismo para o Corno de África e o Iémen (2013).
Em 2015, o Conselho adotou o Plano de Ação Regional para o Corno de África
2015-2020, que pretende dar uma resposta mais integrada a desafios que se
agudizaram nos últimos anos, como a radicalização, a influência de vários países na região e a dimensão regional dos conflitos, e os fenómenos de migração
e deslocação forçada.

80
–

Estratégia para o Golfo da Guiné
Com a crescente instabilidade nos países do Golfo da Guiné devido à falta de
controlo sobre as águas costeiras e a própria costa, originando um aumento
das atividades criminosas (nomeadamente o tráfico de droga, pirataria, roubo
de petróleo e pesca ilegal), a UE adotou, em março de 2014, a Estratégia para
o Golfo da Guiné. Um ano mais tarde, seguiu-se a aprovação do Plano de Ação
para o Golfo da Guiné 2015-2020, que define o apoio da UE no sentido de dar
resposta aos desafios no domínio da segurança marítima e da criminalidade
organizada na região.

–

Estratégia para o Sahel
A Estratégia da UE para a Segurança e o Desenvolvimento na Região do
Sahel foi apresentada em 2011 pela Alta Representante e pela Comissão, a
pedido do Conselho. O documento centra-se em quatro vertentes de ação:
desenvolvimento; boa governação e resolução de conflitos interno; segurança
política e diplomática e Estado de direito; luta contra o extremismo violento.
O Plano de Ação Regional para o Sahel 2015-2020, adotado em 2015, pretende prosseguir os objetivos da Estratégia, apresentando ações em domínios
considerados fundamentais para a estabilização e segurança da região, nomeadamente a prevenção e combate à radicalização, a criação de adequadas
condições para a juventude, a migração e gestão de fronteiras, e luta contra o
tráfico e a criminalidade organizada transnacional.

–

Estratégia para a Síria e o Iraque
A Estratégia Regional da UE para a Síria e o Iraque foi definida em 2015, com um
enfoque numa resposta mais integrada à ameaça representada pelo Da’esh.
Tem cinco objetivos: promover a ação regional de apoio à paz e segurança a
longo prazo; isolar e vencer o Da’esh nas suas dimensões de força militar e
de organização terrorista, combatendo a sua influência ideológica; prevenir o
contágio regional e reforçar a segurança das fronteiras, a ajuda humanitária e
a proteção internacional; reforçar as capacidades locais de resiliência na Síria,
no Iraque e nos países vizinhos afetados. Embora esta última prioridade diga
respeito principalmente a ações de desenvolvimento, a gravidade da crise na
região faz com que a dimensão securitária desta estratégia seja muito mais
forte do que nas outras estratégias regionais.

A Caixa 7 apresenta os vários instrumentos da UE em curso no Sahel, no quadro da
interligação entre segurança e desenvolvimento e da promoção de uma resposta mais
holística para a região. No entanto, isto não significa que estes instrumentos formem
uma abordagem coerente e integrada, ou que as opções tomadas sejam as mais eficazes para a resolução dos problemas complexos e multidimensionais da região.
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CAIXA 7
A TENTATIVA DE COERÊNCIA NO PLANO ESTRATÉGICO:
A RESPOSTA DA UE NO SAHEL
No quadro da Estratégia da UE para a Segurança e o Desenvolvimento na Região do Sahel
e do respetivo Plano de Ação Regional para o Sahel 2015-2020, a abordagem da UE na
região envolve diversas áreas setoriais e políticas, bem como uma grande diversidade de
instrumentos, visando apoiar os países da região - Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia
e Níger - em áreas como a segurança, as migrações, o combate ao terrorismo, o reforço da
resiliência, o apoio humanitário e o desenvolvimento de longo prazo. Pretende-se combinar
as atividades, instrumentos e recursos da UE com os dos Estados Membros, numa abordagem coordenada e coerente. Entre esses instrumentos estão:
REPRESENTANTE ESPECIAL DA UE PARA O SAHEL
Para além das reuniões políticas anuais de alto-nível entre a UE e os Ministros dos Negócios
Estrangeiros dos países de Sahel41, o Representante Especial da UE para o Sahel42 desempenha um papel relevante nos contactos com os principais intervenientes da região, na
orientação do apoio da UE aos esforços regionais e internacionais para promoção da paz
e do desenvolvimento no Sahel, e no apoio à coordenação da abordagem europeia à crise
(tendo por base a Estratégia para o Sahel). O Representante Especial representa também a
UE em fóruns regionais e internacionais, como o Comité de Acompanhamento do Acordo
de Paz no Mali.
MISSÕES NO QUADRO DA POLÍTICA COMUM DE SEGURANÇA E DEFESA (PCSD)
A abordagem da UE no Sahel inclui 3 missões na região: a missão civil EUCAP SAHEL Níger,
a missão civil EUCAP Sahel Mali e a missão militar de formação EUTM Mali.
EUCAP Sahel Níger: Criada em 2012 com o objetivo de apoiar o país na luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada. Fornece apoio, aconselhamento e formação às instituições de segurança no Níger.
EUCAP Sahel Mali: Criada em 2015, para apoio às forças internas de segurança no Mali na
manutenção da ordem democrática e constitucional, criando as condições para uma paz
duradoura e mantendo a autoridade do Estado em todo o território. A missão apoia a restruturação das forças de segurança internas do Mali, combinando atividades de formação
com aconselhamento estratégico, em coordenação com os parceiros internacionais.
EUTM Mali: Lançada pela UE em 2013, a missão apoia a restruturação das forças armadas
do país, nomeadamente através de apoio técnico, aconselhamento e treino, não estando
envolvida em operações de combate. Contribui também, em coordenação com a missão
das Nações Unidas no Mali (MINUSMA) para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, no quadro do Acordo de Paz. Apoia ainda o processo do G5 Sahel, no
sentido de melhorar a coordenação e interoperacionalidade das forças armadas destes países. Esta missão tem experimentado algumas dificuldades, nomeadamente pelo facto de
as unidades formadas terem falta de equipamentos de comunicação e de bens de primeira
necessidade, incluindo alojamento, alimentação e apoio médico. Em alguns casos, foram
encontradas soluções ad hoc para colmatar as lacunas, como o fornecimento de veículos
por outros doadores no Mali, mas não tem havido coerência nem se trata de uma solução
sustentável a longo prazo.

41

Ver por exemplo o comunicado conjunto da reunião de junho de 2017, em goo.gl/pW6o8F.

42

Desde dezembro de 2015, Angel Losada.
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A UE tem preconizado um maior envolvimento com o grupo G5 Sahel, formalmente criado
em dezembro de 2014 e presidido atualmente pelo Mali. Têm existido reuniões anuais de
alto nível (desde 2015), englobando uma análise partilhada dos desafios da região, desde
as ameaças de segurança às migrações, à situação humanitária e às consequências das alterações climáticas. A implementação do Acordo de Paz e Reconciliação no Mali, o apoio
à estabilização na Líbia, a luta comum contra o terrorismo, ou o desafio de gestão das migrações têm dominado as agendas de debate. Mais recentemente, a UE anunciou o apoio
financeiro para operacionalização de uma força conjunta destes 5 países para estabilização
da região43, embora a questão de garantir uma sustentabilidade financeira a longo prazo
não esteja resolvida.
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
A UE coopera com cada país através dos seus Programas Indicativos Nacionais (que organizam a cooperação para o desenvolvimento da UE ao nível nacional e incluem prioridades no
campo da segurança e governação)44, bem como dos Programas Indicativos Regionais. Se
incluirmos o contributo do Instrumento para a Estabilidade e a Paz e as 3 missões no âmbito
da PCSD, a totalidade de recursos afetados à região pela UE e os seus Estados Membros
ascendem a cerca de 8 mil milhões de EUR. No período 2014-2020, a ajuda ao desenvolvimento para os cinco países totaliza 2 mil milhões de EUR. Para além disso, o apoio da UE é
também efetuado por via do Trust Fund de Emergência para África, que afetou aproximadamente 450 milhões de EUR em projetos adicionais para promoção da segurança, criação
de emprego e resiliência das populações nos países da região, a maioria dos quais no Mali
e no Níger45.
A AÇÃO HUMANITÁRIA
A UE é um dos principais doadores de ajuda humanitária na região, tendo assistido, em
2016, mais de 1,5 milhões de pessoas em situação de fome e insegurança alimentar e mais
de 500 mil crianças em situação severa de subnutrição. A Comissão Europeia disponibilizou
aproximadamente 179 milhões de EUR para este fim em 2016, incluindo os países do G5
Sahel.

43

Ver por exemplo More funds for G5 Sahel after Brussels conference, Euractiv, 26.02.2018.

44

Programas Indicativos Nacionais do 11º Fundo Europeu para o Desenvolvimento (2014-2020): Chade - 542 MEUR,
Mali - 615 MEUR, Mauritânia – 195 MEUR, Níger – 596 MEUR.

45

Saiba mais em https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/sahel-lake-chad_en
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A MULTIPLICIDADE DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos pertinentes no âmbito do orçamento da UE incluem: o Instrumento
para a Estabilidade e a Paz (IEP); o Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA); o
Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV); o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), e o Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos32 (IEDDH); bem como o orçamento da Política Externa e de Segurança Comum
(PESC).
O Instrumento para a Estabilidade e a Paz (IEP) desempenha o papel principal nas
ações em matéria de paz e segurança são financiadas pelo orçamento da UE. Este
instrumento foi criado em 2014 com um orçamento de 2,3 mil milhões de EUR para
o período 2014-2020, tendo vindo substituir o Instrumento para a Estabilidade (ativo
desde 2006) e um conjunto de outros instrumentos financeiros centrados no combate
ao tráfico de droga, minas, pessoas deslocadas, gestão de crises, reabilitação e reconstrução pós-conflito. Faz parte da “nova geração” de instrumentos de financiamento
da ação externa da UE e centra-se na preparação e resposta a crises, na prevenção de
conflitos e na construção da paz. Os projetos financiados (implementados por ONG,
Nações Unidas, agências dos Estados Membros e organizações regionais e sub-regionais) são muito variados, desde uma fábrica de dessalinização da água do mar na Faixa
de Gaza, até formação de peritos para missões de gestão de crises ou o combate à
radicalização dos jovens no Bangladesh46.
Apesar dos esforços de reformulação nos últimos dois anos, as missões da UE para
gestão de crises, no quadro da PSCD, continuam a ser reguladas por um conjunto
complexo e fragmentado de regras e mecanismos, que promove a confusão e não
favorece a flexibilidade ou o preenchimento de lacunas47.
Os Tratados excluem a possibilidade de utilizar o orçamento da UE para despesas decorrentes de operações que tenham implicações no domínio militar ou da defesa. Este
princípio faz com que outros instrumentos à margem do orçamento tenham um papel importante para abordar a relação entre segurança e desenvolvimento. É o caso
do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e, particularmente, do Mecanismo de
Apoio à Paz em África (MAPA, criado em 2004), particularmente relevantes no âmbito
dos esforços para preencher as lacunas entre a PCSD e os diversos instrumentos de
cooperação para desenvolvimento.
O FED dispõe de um orçamento global de 30,5 mil milhões EUR para o período de
2014-2020. A UE e os países e regiões parceiros identificaram a paz e a segurança ou
a reforma do setor da segurança como um setor prioritário em diversos programas
indicativos regionais e nacionais no âmbito do FED, desenvolvendo ações no âmbito da
justiça, Estado de direito, governação, etc. Para o período 2014-2020, mais de 10% da
ajuda programada através do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (do
orçamento da UE) e do FED (fora do orçamento) é para ações de apoio à prevenção/
resolução de conflitos e promoção da paz e segurança.

46

O IEP é programado pelo Serviço Europeu de Ação Externa mas gerido pela Comissão Europeia. Para saber mais
sobre o IEP, consulte PE, 2017a.

47

Para uma análise detalhada deste sistema, ver PE (2016a). Ver também o mecanismo Athena, que permite o financiamento de partes destas missões pelos orçamentos dos Estados Membros, em http://www.consilium.europa.eu/
en/policies/athena/

83

COLEÇÃO

84

Uma parte significativa dos programas de ajuda externa financiados pelos instrumentos de desenvolvimento e de cooperação técnica da UE já aborda problemas em matéria de segurança e de desenvolvimento. No atual programa-quadro de financiamento (2014-2020), nove programas nacionais e oito programas regionais ou temáticos
destinam-se a apoiar a prevenção e a resolução de conflitos, bem como atividades
relacionadas com a paz e a segurança.
O MAPA, com financiamento do FED, tem por finalidade apoiar a operacionalização
da arquitetura de paz e segurança africana e assistir as operações de apoio à paz nos
países africanos, prestando assim apoio à União Africana e às comunidades económicas regionais para evitar e, se necessário, gerir as crises48. No entanto, o Mecanismo de Apoio à Paz em África continua a ser um instrumento excecional e temporário, pelo que os Estados Membros têm repetidamente suscitado a questão da sua
sustentabilidade financeira e a necessidade de considerar opções de financiamento
alternativas ao FED.
Já o Trust Fund de Emergência para África49, criado em novembro de 2015 com um
enfoque nas causas das migrações e dos deslocamentos forçados, também financia
projetos que incluem componentes no âmbito da segurança, da boa governação e

48

Desde a sua criação em 2004, o MAPA canalizou mais de 2,7 mil milhões EUR para medidas de consolidação da paz
em África. Saber mais em https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/continental-cooperation/african-peace-facility_en

49

Ver https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/strategy_en. O Fundo conta inicialmente com 1,8 mil milhões
EUR. Este é o maior Trust Fund de apoio à paz e segurança, embora existam outros com fundos mais pequenos,
como é o caso do trust fund a estabilização e reconstrução na República Centro-Africana, ou do trust fund para
apoio ao processo de paz na Colômbia.

A União Europeia apoia a desminagem no leste da Ucrânia. A desminagem é um processo minucioso,
sistemático e lento. © Oleksandr Ratushniak, ECHO, União Europeia
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do reforço do Estado de direito, em vários países africanos. Este tipo de fundos visa
responder a necessidades das populações em situações de urgência e/ou crise, através
de mecanismos mais flexíveis
Nos últimos anos, o enfoque da UE na sua ação externa parece estar especialmente
direcionado para a securitização do espaço europeu e para a contenção das migrações, como comprova o acordo sobre o aumento dos fundos para segurança, defesa e
migrações no próximo quadro financeiro plurianual para o período 2021-202750. Nomeadamente, poderá ser viabilizada a fusão de vários instrumentos financeiros num
único instrumento para a ação externa, com forte pendor na questão das migrações e
sem referência à cooperação para o desenvolvimento51. A sociedade civil tem reagido
a estas perspetivas com apreensão, salientando a necessidade de a UE aproveitar este
novo orçamento de médio prazo assegurar que a ação externa da UE é sensível às
questões da segurança humana, dos conflitos e da igualdade de género nesses contextos, e para reforçar as ações de prevenção e construção da paz, numa perspetiva de
“não causar danos”, ou seja, de não contribuir inadvertidamente para o agravamento
de crises ou conflitos52.

50

Ver por exemplo EU agrees budget to focus on defence, security and migration, EUObserver, 23.02.2018

51

Outra das propostas é a criação de um “Mecanismo Europeu para a Paz”, fora do orçamento da UE, que englobe as
missões da PCSD com implicações de defesa e um financiamento mais previsível do Mecanismo de Apoio à Paz em
África (atualmente financiado pelo FED). Saiba mais em: EU external action and development cooperation in the
next EU budget: One instrument to play many tunes. ECDPM Talking Points, 12.03.2018.

52

Ver a posição do EPLO – European Peace Liason Office em How will the EU support peacebuilding after 2020? EPLO’s
position on the next EU Multiannual Financial Framework. Fevereiro de 2018.
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FERNANDA FARIA

INVESTIGADORA E CONSULTORA INDEPENDENTEPROGRAMME ASSOCIATE DO EUROPEAN
CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY MANAGEMENT (ECDPM)

No quadro da sua estratégia global para as crises e conflitos externos, a UE defende
uma maior interligação entre segurança e desenvolvimento. Quais têm sido as
principais evoluções na implementação desta interligação nos últimos anos?
Antes de mais, houve um desenvolvimento importante ao nível das políticas e orientações
para a interligação entre segurança e desenvolvimento na ação externa da UE em contextos
de fragilidade e tanto na gestão como na prevenção de crises e conflitos. Essa interligação
inclui igualmente o reconhecimento da necessidade de fazer a ponte com a ajuda humanitária, políticas comerciais, ambientais e outras ligadas a questões de segurança interna
(nomeadamente a gestão de fronteiras e migrações, cibersegurança, luta contra tráfegos
ilícitos). Há no seio da UE um reconhecimento generalizado da necessidade de um trabalho
conjunto nesse sentido que inclua os diferentes serviços da Comissão Europeia e os Estados
Membros, para além de maior coordenação com parceiros como as Nações Unidas, a União
Africana e outras organizações regionais, e outros parceiros no terreno.
Isso é patente na “Estratégia Global para a política externa e de segurança da União Europeia”, bem como em documentos anteriores, nomeadamente relativos à “Abordagem Global
em situações de crise e conflito” como nas políticas regionais, temáticas e sectoriais pertinentes para a resposta da UE nestes contextos. A Estratégia Global não traz, por isso, alterações significativas ao quadro normativo de políticas já existentes, mas procura cimentar a
implementação das mesmas, reiterando modalidades e mecanismos de trabalho conjunto
para uma abordagem mais coerente, coordenada e tanto quanto possível integrada da ação
externa europeia. Estes esforços enquadram-se também numa lógica de maior eficácia e
eficiência no uso de recursos financeiros e humanos.
Na prática, em que é isto se tem traduzido? Essencialmente em duas linhas principais de
orientação que não sendo novas, ao contrário do passado, gozam de um apoio político e
institucional declarado e ao mais alto nível.
Por um lado, na consolidação de esforços com vista ao consenso político para uma ação
mais coerente, rápida e coordenada através de práticas e mecanismos formais e informais
de trabalho conjunto. São, por exemplo, prática corrente: a preparação conjunta de comunicações sobre políticas, planos de ação e orientações estratégicas e operacionais por parte
da Comissão Europeia e da Alta Representante sobre matérias de política externa comum; a
realização de missões conjuntas a países terceiros; a programação conjunta com os Estados
Membros; a utilização de forma mais sistemática de instrumentos de análise e alerta precoce
(análises de risco, análises de contexto e de conflito) realizadas e partilhadas também com
os Estados Membros e outros parceiros; melhorias no intercâmbio e gestão da informação
no seio da UE, incluindo a racionalização e interligação de estruturas no âmbito da ajuda
humanitária e proteção civil e de gestão de crises das instituições europeias e Estados Membros (no âmbito da resposta a emergências internas como externas). Estas e outras medidas
visam promover um entendimento e visão estratégica partilhadas que permitam facilitar o
consenso político e, consequentemente, a tomada de decisão.
Por outro lado, a UE tem vindo a adotar ao longo dos últimos anos várias medidas com vista à
flexibilização e simplificação dos processos e instrumentos de apoio à ação, desde a tomada
de decisão, à planificação e ao financiamento com vista a uma resposta atempada e eficaz a
situações complexas ou de crise. Esta continua a ser uma linha de orientação fundamental que
irá certamente dominar as negociações do próximo Quadro Financeiro Multianual 2021-2027.
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No atual Quadro Financeiro (2014-2020), a CE estabeleceu uma regulamentação comum à
maior parte destes instrumentos, que trouxe mais flexibilidade a certos instrumentos ao transpor para a regulamentação comum algumas das características de instrumentos flexíveis como
o Instrumento para a Estabilidade e a Paz. Esta simplificação e harmonização não parece ter
tido, contudo, um impacto significativo no que respeita ao âmbito e rapidez da ação externa,
mas poderá ter aberto a porta a possíveis medidas mais ‘radicais’, como uma eventual junção
de instrumentos. Outras medidas incluem: o aumento dos montantes de reserva, de forma a
permitir responder a urgências ou necessidades imprevistas; maior utilização de procedimentos rápidos e flexíveis existentes para situações de crise como no Mecanismo em favor dos
Refugiados sírios na Turquia; ou ainda a criação de fundos fiduciários com contributos comunitários, dos Estados Membros e abertos a outros doadores e financiadores privados.
Quais as principais dificuldades ao nível europeu para uma abordagem mais
integrada? São dificuldades políticas, institucionais, operacionais, ou um
conjunto de todas estas?
As dificuldades são múltiplas e verificam-se a todos esses níveis. Uma questão de base, apesar do progresso realizado, é que não há uma aplicação sistemática de muitas das medidas
adotadas. Por exemplo, as análises de conflito não são sistematicamente realizadas, ou por
vezes acontecem depois da programação feita, ou simplesmente não são revistas e atualizadas regularmente, ou ainda, dependendo dos contextos, não são necessariamente feitas em
conjunto ou partilhadas com os Estados Membros.
Outra dificuldade fundamental reside na transposição das análises em estratégias e programação conjuntas adequadas. Uma análise partilhada não significa necessariamente acordo
sobre as prioridades e estratégia a adotar. Para além das dificuldades inerentes aos contextos de fragilidade e conflito – incluindo a sua volatilidade e o predomínio de sistemas
informais difíceis de apreender nas suas múltiplas nuances – as opções que se colocam a
cada ator são condicionadas pelas capacidades existentes e, no caso dos Estados Membros
em particular, também por perspetivas e interesses nacionais. E quando existe acordo sobre
a estratégia, os detalhes de “como”, “quando”, “com que meios”, “com quem”, “por quem”,
etc., são muitas vezes um processo tanto ou mais difícil ainda.
Nesta cadeia de processos de tomada de decisão – da análise, à definição da estratégica a
seguir e à sua efetiva implementação – a vontade, liderança e visão políticas no seio da UE
são determinantes para uma abordagem integrada e uma estratégia coesa entre a multiplicidade de atores e instrumentos que a UE mobiliza, bem como para ultrapassar eventuais
obstáculos de natureza processual, financeira ou outros. O Mecanismo em favor dos Refugiados sírios na Turquia é um caso ilustrativo. Conseguir manter esta confluência de vontade,
liderança e visão políticas a 27 e entre os diferentes serviços institucionais da UE, cada um
com o seu mandato e prioridades, continua a ser um enorme desafio.
Há que reconhecer que a cultura institucional de trabalho conjunto e da necessidade de uma
abordagem mais integrada é hoje amplamente apoiada nos vários quadrantes institucionais
e está de algum modo mais enraizada do que no início da década. Mas tal não significa que
seja mais fácil realizá-la no presente contexto... A UE continua a oscilar entre tendências
contraditórias de aprofundamento da união política e renacionalização. Além disso, ao nível interno dos Estados Membros a abordagem global ou integrada não faz sequer parte do
léxico de muitos governos, muito menos da prática.
Pode referir algum exemplo em que a atuação europeia tenha sido particularmente
positiva na criação de condições para uma paz positiva e sustentada? E outro em
que seja evidente a descoordenação da ação e dos intervenientes?
Antes de mais, há que relativizar a importância do papel de atores externos na criação de
condições para uma estabilidade e paz duradouras. Isto não significa que não tenham qualquer influência ou um papel a desempenhar, mas há que ser modestos e sobretudo realistas.
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Por mais importante que seja a presença e influência de atores externos, dificilmente esta
poderá suster um esforço continuado e de longo prazo na ausência de interesse e mobilização de atores locais e sem apropriação por parte da sociedade em questão.
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Em segundo lugar, a UE raramente é o único ator externo nestes contextos, mesmo onde
a presença internacional é reduzida, se bem seja com frequência a presença mais estável e
contínua de entre os atores internacionais presentes. A Somália, o Afeganistão, o Iraque, o
Sudão do Sul, os territórios palestinianos são apenas alguns exemplos de contextos onde a
UE e outros atores da comunidade internacional investem desde há muito na pacificação
e (re)construção do Estado. Não obstante, continuam em situação de grande fragilidade e
conflito. Sem essa presença e apoio internacional, a situação nestes e outros contextos seria
hoje ainda mais dramática sob muitos aspetos, nomeadamente humanitário – ou talvez não,
como no Iraque e na Líbia onde a intervenção externa contribuiu para a escalada de conflitos
internos e a instabilidade regional…
As dificuldades de alguns destes contextos em particular têm sido, para a comunidade internacional em geral, fonte de aprendizagem para experimentar abordagens diferentes, e argumento fundamental para uma abordagem mais integrada. Na Somália, por exemplo, a UE
mobilizou a diversidade dos seus instrumentos políticos e financeiros, incluindo três missões
PESD, representantes diplomáticos especiais (regional e para a Somália), apoio à AMISOM
através do Mecanismo de Apoio à Paz em África e instrumentos de ajuda humanitária, setorial e temática. A presença de grande número de atores e o amplo leque de intervenções da
UE e Estados Membros, para além das de outros atores regionais e internacionais, tornou
patente a falta de coordenação e de articulação das diferentes intervenções, evidenciando
tensões entre atores e políticas europeias e criando ainda mais dificuldades para o frágil
governo da Somália. Apesar dos esforços e melhorias, a Somália continua a ser um desafio
para uma abordagem integrada da UE (como o é o Mali e outros contextos complexos). Tem
sido sistematicamente um dos países piloto em estudos e experimentação de novas abordagens, nomeadamente no plano de ação da abordagem global e agora na interligação ajuda
humanitária-desenvolvimento.
Apesar das dificuldades e falhas da ação externa, em diversas ocasiões a UE contribuiu para
realizações e processos que tiveram um impacto positivo importante para a criação da paz e
a prevenção ou escalada de conflitos. É o caso, por exemplo, do apoio da UE à mediação no
Kosovo, Indonésia (Aceh), Filipinas (antes da chegada ao poder de Duterte), Quénia, Geórgia; à desminagem no âmbito dos acordos de paz entre as FARC e o Governo colombiano e
como medida importante de criação de confiança num momento frágil dos diálogos de paz;
no apoio a processos de diálogo ao nível local em contextos vulneráveis como nas zonas de
fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul, na República Centro-africana, no Níger, em El Salvador, para referir apenas alguns exemplos.
Em termos de instrumentos financeiros, a coerência está assegurada? Quais as
principais lacunas e incongruências?
O leque de instrumentos de que a UE dispõe é amplo, permite cobrir diversas áreas de ação
e tipos de intervenção, e salvaguarda o investimento europeu em determinados sectores
ou prioridades de acordo com os objetivos do Tratado. Porém, esta arquitetura financeira
também leva a uma compartimentalização do financiamento da ação externa, tornando a
sua gestão mais pesada e a articulação entre intervenções financiadas por diferentes instrumentos mais complexa, já que cada instrumento tem as suas regras e âmbitos de intervenção. Por outro lado, gerir um instrumento confere também poder e influência aos serviços
responsáveis...
Há um evidente desfasamento entre, por um lado, o enfoque da Estratégia Global e da Abordagem Integrada em situações de crise e conflito e, por outro lado, a arquitetura dos instrumentos financeiros para a ação externa que foi pensada sobretudo no âmbito de políticas
a mais longo prazo de desenvolvimento e democratização. A maioria dos instrumentos são
programáveis; não são por isso destinados a uma resposta rápida e flexível por parte da UE
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– se bem que nos últimos anos a CE introduziu procedimentos flexíveis para situações de
crise e regras de revisão da programação que permitem maior adaptabilidade a mudanças
de contexto. Outros instrumentos como o de ajuda humanitária e o Instrumento para a Paz
e a Estabilidade permitem maior flexibilidade. No entanto, estes representam uma pequena
fração dos fundos para a ação externa; os procedimentos flexíveis para situações de crise
não são utilizados com frequência, quer por falta de conhecimento, aversão ao risco e/ou
por falta de incentivos ou um apoio político claro por parte da hierarquia institucional. As
regras, agora revistas, do que é suscetível de ser classificado como ajuda pública ao desenvolvimento também são um fator condicionante.
Os fundos fiduciários da UE (trust funds) nascem em grande medida da necessidade de
contornar estes obstáculos e acelerar o processo de tomada de decisão e implementação da
ajuda e ação externa (bem como da vontade de maior controlo sobre contributos europeus
a fundos internacionais – mas essa é outra questão). O Mecanismo em favor dos Refugiados
sírios na Turquia, que generaliza a aplicação de procedimentos flexíveis aos instrumentos
que contribuem para a Facilidade, é um bom exemplo do que é possível fazer dentro das
regras atuais, quando há vontade política e uma orientação estratégica partilhada entre os
atores políticos e serviços institucionais competentes. Em qualquer dos casos estas soluções
continuam a ser uma resposta ad-hoc e parcial às necessidades de interligação entre segurança e desenvolvimento.
No âmbito do próximo Quadro Financeiro Multianual estão em discussão propostas mais
“radicais” como a da fusão de diferentes instrumentos financeiros para a ação externa.
Esta proposta poderá permitir muito maior simplificação a todos os níveis e facilitar significativamente a interligação entre políticas e ações, mas suscita também muitas questões
quanto à salvaguarda de fundos para áreas geográficas e temáticas, e receios legítimos de
securitização das políticas de desenvolvimento. Seria, contudo, pertinente considerar uma
tal opção, procurando ao mesmo tempo salvaguardar o investimento da política externa em
políticas estruturantes e de longo prazo, de acordo com os princípios e valores definidos no
Tratado da UE.
A sociedade civil tem apontado uma crescente securitização do desenvolvimento
no relacionamento da UE com os países terceiros (nomeadamente através da
questão das migrações). Nesse contexto, quais as principais perspetivas para o
futuro da ação externa europeia?
As preocupações de segurança na Europa face aos ataques terroristas em território europeu
e a crescente tensão e aumento dos conflitos no plano internacional estão, de facto, a resultar numa atenção e investimento crescentes na cooperação em matéria de segurança e
defesa não só no seio da UE, já patente nos planos de Cooperação Estruturada Permanente
nestas áreas e na criação do Fundo Europeu para a Defesa, mas também na cooperação com
países terceiros. É uma tendência que irá muito provavelmente continuar, dado o contexto
interno e internacional.
A interligação entre interesses e prioridades internas e política externa é, além disso, um
dado desde há anos na cooperação internacional e em programas de reforço de capacidades
de países terceiros, nomeadamente na luta contra o terrorismo, pirataria, migração clandestina e tráficos ilícitos. A questão migratória adquiriu, porém, uma dimensão prioritária tal na
relação com países terceiros, que acaba por colidir com princípios e valores fundamentais
da política externa da UE e, em algumas situações, coloca a UE numa situação de vulnerabilidade política e negocial. Nesse sentido, a interligação entre segurança e desenvolvimento
poderá acarretar riscos de grave incoerência quando guiada por análises não objetivas ou
interpretações parciais.
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O NEXO SEGURANÇA (HUMANA)DESENVOLVIMENTO: A UNIÃO EUROPEIA E A
RESILIÊNCIA NA GESTÃO DE CRISES
«Um mundo ideal não é um (mundo) em que toda a gente atinge a segurança
de forma bem-sucedida, mas sim um (mundo) em que não existe mais a
necessidade de falar sobre segurança» (Buzan, 1992)1.
A partir de meados do séc. XX, a literatura académica da área das Relações Internacionais
foi consensual em reconhecer que, perante as novas ameaças transnacionais, a interdependência entre a segurança estatal e a segurança dos indivíduos e comunidades tornava-se
inevitável. Para além disso, as dimensões externa e interna das ameaças associada à porosidade das fronteiras físicas tornava claro que os Estados já não podiam ser os únicos atores
responsáveis pelo bem-estar da sua população, abrindo espaço para atores não governamentais centrarem a tónica das questões de segurança nos indivíduos e comunidades.
Esta abordagem que, academicamente, tem sido enquadrada como “segurança humana” foi
sendo alimentada na década de 90 pela Organização das Nações Unidas de forma particular:
em Junho de 1992, o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Boutros Boutros-Ghali, na sua
Agenda para a Paz, fala de uma nova abordagem de segurança mais centrada no indivíduo e
sugere que se tornaram ameaças à segurança da humanidade, a instabilidade ambiental, a pobreza, a fome e a opressão, simultaneamente causas e consequências de muitos conflitos e com
impactos tão ou mais dramáticos que as tradicionais ameaças militares. Formalmente, esta é
a primeira referência a uma abordagem integrada de segurança humana, embora só em 1994
surja no relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) de forma
articulada, colocando em oposição uma “abordagem ampla” centrada na “liberdade em relação
à necessidade” e uma “abordagem restrita” centrada na “liberdade em relação ao medo”2.
Por sua vez, em 1999, Kofi Annan distingue também entre a soberania do Estado e a soberania do indivíduo, relançando o debate da segurança humana no seio da ONU. Acresce que,
ao assumir-se como uma abordagem universal e integradora, centrada na pessoa humana e
alcançada de forma cooperativa, a segurança humana reconhece também o nexo segurança-desenvolvimento como indivisível e interdependente.
Com a viragem do século, este nexo entre segurança e desenvolvimento é plenamente assumido pela União Europeia, desde logo na Estratégia Europeia em matéria de Segurança, ao
reconhecer que «não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz nem segurança, e
que sem desenvolvimento e erradicação da pobreza a paz não será duradoura.» (2003: 19)3
Progressivamente, este nexo surge legitimado pela arquitetura de desenvolvimento e segurança europeia enquadrada no âmbito de uma “abordagem holística” ou comprehensive
approach que tem presidido às cerca de 30 missões civis e operações militares conduzidas
pela UE em matéria de gestão de crises desde 2003 em três continentes distintos4.
Mais recentemente, em 2016, no documento “Visão partilhada, ação comum: uma Europa
mais forte - Estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia”5, é
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sugerido que a segurança humana (por quê) pode ser aprimorada para abordar a multicomplexidade dos desafios de hoje, sendo necessário evoluir de uma “abordagem holística” (o
quê) para uma “perspetiva integrada dos conflitos” (como) que inclui todas as dimensões
e fases de um conflito, desde a prevenção à reconstrução. Claramente, este pressuposto
conduz-nos à questão da resiliência estatal e societal como uma das principais prioridades
estratégicas da UE6, definindo-a como a capacidade de uma pessoa, um agregado familiar,
uma comunidade, um país ou uma região para se preparar, enfrentar, se adaptar e recuperar rapidamente de situações de tensão ou de choque sem comprometer as perspetivas de
desenvolvimento a longo prazo.
Na verdade, já em 2012, a Comissão Europeia apresentou uma Comunicação intitulada A
abordagem da UE em matéria de resiliência: aprender com as crises de segurança alimentar» (COM(2012)0586). Posteriormente, por forma a dar expressão ao caminho a seguir
para uma ação colaborativa em torno da construção da resiliência, apresentou um Plano
de Ação para a resiliência nos países mais sujeitos a situações de crise 2013-2020 (SWD(2013)0227),que visa integrar a ação humanitária, a cooperação para o desenvolvimento
a longo prazo e o envolvimento político contínuo. Não obstante estas iniciativas, bem assim
a apresentação a 24 de Maio de 2016 de uma Resolução do Parlamento Europeu sobre a
resiliência como prioridade estratégica da ação externa da UE (2017/2594(RSP)), os nexos
entre segurança e desenvolvimento parecem entrar em contradição quando olhamos para
a União Europeia enquanto ator de gestão de crises internacionais, nomeadamente em termos de autoridade e legitimidade no Corno de África, no Sahel ou na Região da África Ocidental onde a resiliência societal e a segurança humana estão ainda longe de se concretizar.
1

Buzan, Barry (1992) “Response to Kolodziej”Contemporary Security Policy. 13.
New York: Taylor & Francis Group, 480-486

2

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf

3

www.consilium.europa.eu/media/30824/qc7809568ptc.pdf

4

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/430/Military%20and%20civilian%20missions%20and%20operations

5

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_pt_version.pdf

6

https://europa.eu/globalstrategy/en/state-and-societal-resilience

i

Quer saber mais…?
¬

Conheça os projetos financiados pelo Instrumento para a Paz e Estabilidade (mapa
interativo)
https://icspmap.eu

¬

Saiba tudo sobre a ação europeia em prol dos direitos humanos
https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en

¬

Visite o website da “Estratégia Global” da União Europeia
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-european-union
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3.3. POLÍTICAS DE PORTUGAL
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No que respeita à Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD), Portugal dotou-se dos instrumentos normativos a institucionais para a sua promoção: uma Resolução do Conselho de Ministros sobre CPD, em 201053, a adaptação do mandato da
Comissão Interministerial para a Cooperação de forma a incluir a CPD, desde 2013, e a
criação de uma rede de pontos focais nos vários ministérios setoriais, desde 2015. No
entanto, a aplicação prática destes instrumentos está ainda longe dos objetivos para
eles definidos.
O presente capítulo salienta alguns aspetos da interligação entre as políticas de paz/
segurança e a política de cooperação para o desenvolvimento, na ótica de uma ação
externa que se pretende mais coerente e eficaz em prol do desenvolvimento global.

3.3.1. O NEXO SEGURANÇA-DESENVOLVIMENTO
NA POLÍTICA DE COOPERAÇÃO PORTUGUESA
A paz e segurança são definidos pela política externa portuguesa como um dos principais objetivos mundiais, estando intimamente ligados aos desafios de desenvolvimento. O reforço da segurança humana, particularmente em contextos de fragilidade institucional e em cenários de pós-conflito, foi apresentado pela primeira vez como uma
prioridade transversal da cooperação portuguesa em “Uma Visão Estratégica para a
Cooperação Portuguesa”, em 2005.
Atualmente, o enquadramento legislativo desta interligação consiste na Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento (2009)54 e no Conceito Estratégico para a
Cooperação Portuguesa 2014-202055, ambos aprovados por Resolução do Conselho de
Ministros. Este último define a ligação entre paz, segurança e desenvolvimento como
uma das áreas prioritárias de atuação da cooperação portuguesa (ver Caixa 8).
A Estratégia sobre Segurança e desenvolvimento assumia-se como um instrumento
para que Portugal pudesse assumir “uma intervenção internacional com base em
políticas mais coerentes, integradas e coordenadas” (Governo de Portugal, 2009). O
documento previa vários instrumentos de implementação que nunca chegaram a ser
operacionalizados, como um mecanismo de coordenação política e interministerial a
reunir mensalmente, ou um grupo de trabalho sobre segurança e desenvolvimento
coordenado pela agência de cooperação e constituído pelas direções políticas e operacionais dos restantes ministérios envolvidos. Outros mecanismos foram funcionando
numa base ad-hoc e intermitente, como por exemplo cursos de formação conjuntos
entre atores portugueses no domínio da segurança e desenvolvimento, diálogo político com as redes da sociedade civil, ou a sistematização das boas práticas e a partilha
da informação entre os atores no âmbito da segurança e desenvolvimento, na sede e
no terreno.

53

Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2010, de 4 de novembro.

54

Resolução do Conselho de Ministros n.º 73/2009, de 26 de agosto.

55

Resolução do Conselho de Ministros n.º 17/2014.
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CAIXA 8
O NEXO SEGURANÇA-DESENVOLVIMENTO NO CONCEITO
ESTRATÉGICO DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA 2014-2020
O objetivo fundamental da cooperação portuguesa é “contribuir para a erradicação da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, num contexto de respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado de direito nos países parceiros”.
A política de cooperação portuguesa assenta em três áreas de atuação: Cooperação para o
Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento, e Ajuda Humanitária e de Emergência. No âmbito da primeira área, o eixo “Governação, Estado de direito e direitos humanos”
engloba as ações de Capacitação Institucional e a Ligação Paz, Segurança e Desenvolvimento no contexto dos Estados frágeis, ambas com grande relevância para a ligação entre
segurança e desenvolvimento.
No contexto da prioridade sobre a atuação bilateral em Estados Frágeis, o Conceito estratégico estabelece que, “para além da experiência e mais-valia importantes para o desempenho da cooperação portuguesa nesses contextos, a atuação sobre as causas da fragilidade
e da instabilidade constitui uma condição indispensável para que o apoio nos restantes
domínios de intervenção identificados seja bem-sucedido. Nas situações de fragilidade, a
cooperação portuguesa utilizará uma abordagem gradual e adaptada, de forma a equilibrar as necessidades de desenvolvimento a longo prazo com as pressões de curto prazo.
Este tipo de aproximação ponderada contribuirá, ainda, para o reforço da articulação entre
os instrumentos e atores dos diferentes domínios da ação externa portuguesa (3D - Diplomacia, Defesa e Desenvolvimento), que se assumem de particular relevância na ligação
segurança e desenvolvimento e atuação em Estados frágeis”.
Assim, define-se como prioritário nesta área:
(i) a execução da Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento, fundamental
na promoção de uma maior coerência, coordenação e complementaridade (3C) da
intervenção do Estado na resposta a estes desafios;
(ii) a aplicação do Novo Acordo para o Envolvimento Internacional em Estados Frágeis,
enquanto enquadramento fundamental para o relacionamento bilateral com os países parceiros que subscreveram o Novo Acordo, nos diferentes domínios da ação
externa;
(iii) a promoção do conceito de segurança humana, procurando-se proteger o indivíduo
contra ameaças como a pobreza, a fome, a doença, a violação dos direitos humanos,
a violência sexual ou tráfico de pessoas;
(iv) a promoção de grupos de trabalho entre as entidades estatais com competência ou
intervenção nesta área, com o objetivo de se alcançar uma atuação mais eficaz.
No âmbito da Cooperação Multilateral, refere-se também que Portugal tem como uma das
prioridades a “melhoria da abordagem internacional em matéria de segurança e desenvolvimento, com particular atenção para os Estados frágeis”.
Fonte: Governo de Portugal, 2014.
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Ainda no plano das estratégias relevantes para o nexo segurança-desenvolvimento, é
preciso salientar a aprovação do Plano de Ação Nacional para a implementação da
Resolução nº 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres,
Paz e Segurança, o segundo dos quais abrange o período 2014-201856.
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Este plano de ação é coordenado e monitorizado pela Comissão para a Cidadania e
a Igualdade de Género (CIG), com o apoio de um grupo de trabalho interministerial
(Negócios Estrangeiros, Defesa, Administração Interna, Justiça). Inclui medidas para a
integração da dimensão de género nas atividades diplomáticas, militares, de segurança, da justiça e da cooperação para o desenvolvimento. Um aspeto positivo é o facto
de cada área estratégica57 incluir medidas com a definição das entidades responsáveis
e entidades envolvidas na sua implementação, indicadores de resultados e calendarização. Os relatórios intercalares sobre a sua implementação, abrangendo 2015 e
2016, salientam particularmente ações de sensibilização, de divulgação e de formação de vários intervenientes. Algumas medidas não implementadas dizem respeito ao
envolvimento da sociedade civil, quer na implementação da Resolução das NU quer
no intercâmbio de competências nos teatros de operações e missões internacionais
de manutenção da paz, gestão civil de crises e gestão de emergência no domínio da
proteção civil58.
O reforço da ligação entre segurança e desenvolvimento tem sido uma prioridade importante da cooperação e da política externa, tanto ao nível bilateral como multilateral. No plano multilateral, a Presidência Portuguesa da UE em 2007 foi um marco
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 50/2014, de 26 de agosto.

57

O plano está organizado em 5 áreas estratégicas: (i) Promover a participação de mulheres em processos de construção e manutenção da paz e segurança; (ii) Garantir a formação das pessoas envolvidas nos processos de construção
e manutenção de paz e segurança; (iii) Promover os objetivos da Resolução do Conselho de Segurança das NU n.º
1325 na ação externa de Portugal; (iv) Aprofundar e difundir o conhecimento sobre a temática “mulheres, paz e
segurança” e sensibilizar as entidades decisoras e a comunidade; e (v) Promover a participação da sociedade civil na
implementação da Resolução do Conselho de Segurança das NU n.º 1325.
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Ver o Relatório intercalar 2016 (de março 2017), disponível em goo.gl/e8Jiay

Atividade de Sensibilização sobre a Violência contra as Mulheres. © IMVF
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assinável, pelo facto de ter tido um papel relevante na promoção do Conselho Europeu
conjunto de Defesa e Desenvolvimento na UE, na discussão e adoção das conclusões
do Conselho da UE sobre situações de fragilidade e sobre segurança e desenvolvimento, na realização da II Cimeira UE-África, na aprovação de um Consenso Europeu para a
Ajuda Humanitária, e noutras ações de reforço do papel europeu na resposta a países
em situação de fragilidade.
Ao longo dos anos, Portugal tem defendido a necessidade de ter em atenção a situação dos países frágeis e afetados por conflitos, e a necessidade de prestar um apoio
adequado e melhorar a resposta nestes contextos complexos, quer no quadro das
Nações Unidas, quer em variados fóruns multilaterais e regionais. Alguns exemplos
concretos incluem a participação na Rede Internacional sobre Conflitos e Fragilidade
– INCAF (e por esta via, no Diálogo Internacional sobre Consolidação da Paz e Construção do Estado59), nos exercícios da Task Team conjunta INCAF/WPSTAT relativamente à
atualização da contabilização dos esforços em prol do desenvolvimento (no quadro da
OCDE)60, nos exercícios de monitorização dos compromissos assumidos no âmbito do
New Deal (particularmente os casos da Guiné-Bissau e Timor Leste), ou a participação
portuguesa no âmbito da Estratégia Conjunta UE-África (especialmente a parceria
sobre Governação e também a parceria sobre Paz e Segurança).
A perceção positiva sobre o papel da diplomacia portuguesa em várias situações complexas, bem como a participação de Portugal nas operações de paz das Nações Unidas
e nas missões PESD/PSCD da União Europeia são também exemplos de contributos
positivos para a paz e segurança. No entanto, as potencialidades da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa (CPLP) para ser um ator relevante na interligação entre
segurança e desenvolvimento não têm sido devidamente potenciadas, com grandes
dificuldades da organização em veicular posições firmes e comuns sobre o contexto
de instabilidade e fragilidade em alguns dos seus membros. A inoperância perante a
situação na Guiné-Bissau ou o silêncio face a violações claras dos direitos humanos na
Guiné Equatorial são exemplos dessas dificuldades.
A posição portuguesa sobre as negociações da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável defendeu a inclusão de um objetivo exclusivamente dedicado à paz e segurança. No entanto, e apesar desta atuação no plano multilateral, Portugal não definiu o ODS 16 como um objetivo prioritário para a sua implementação da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável61. Tal poderá dever-se ao facto de ser uma área
onde é difícil encontrar pontos de ligação entre a implementação desse ODS no plano
interno (nacional) e externo. No seu relatório voluntário de implementação nacional
da Agenda 2030, de junho de 2017, destaca-se em relação ao ODS 16 e à ação externa
neste âmbito, por um lado, a participação portuguesa no quadro das organizações
internacionais (ONU, UE, NATO e OSCE), nomeadamente nas missões multilaterais de
paz e de formação/apoio técnico em países em desenvolvimento e, por outro lado, a
cooperação bilateral com países parceiros, no âmbito da cooperação técnico policial e
técnico-militar (Governo de Portugal, 2017).
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www.pbsbdialogue.org
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Portugal tem vindo a defender que as atividades de cooperação na área da segurança, que tenham comprovado
impacto no desenvolvimento, possam ser contabilizadas como APD, independentemente dos agentes (militares ou
civis) que as realizem. Em 2016, a OCDE aprovou a revisão das regras de contabilização da APD, incluindo neste setor.
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Os ODS definidos como prioritários para Portugal são os ODS 4, 5, 9, 10, 13 e 14.
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A política de ação humanitária é também um elo importante de interligação entre
segurança e desenvolvimento. No plano multilateral, Portugal subscreve os princípios
internacionais nesta matéria e existe um acompanhamento sistemático das discussões
europeias, por exemplo através da participação no COHAFA (Grupo de Trabalho do
Conselho sobre Ajuda Humanitária e Ajuda Alimentar). No plano nacional, contudo,
parece ter havido na última década um retrocesso, com um desinvestimento evidente
nesta área. A partir de 2005, a ajuda humanitária deixa de ser considerada estrategicamente como uma prioridade da cooperação portuguesa, extinguindo-se também o
orçamento que então existia para essa atuação, na agência de cooperação portuguesa
(então IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento). Esse desinvestimento foi, aliás, apontado pelo exame inter-pares realizado pelo CAD-OCDE à cooperação
portuguesa em 2010, o qual recomendava a existência de uma política integrada nesta
área, a existência de orientações de financiamento e de um organismo de coordenação da mesma.
Um sinal da intenção de reavivar a atuação no plano humanitário, é o facto de o Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 determinar que a ação humanitária e de emergência corresponde a uma das três áreas de atuação da cooperação
portuguesa para o desenvolvimento, assim como a aprovação posterior, em 2015, da
Estratégia Operacional de Ação Humanitária e de Emergência62. Esta estratégia pretende “promover a coerência e a coordenação entre os organismos e departamentos
do Estado português intervenientes na ação humanitária, bem como garantir a necessária articulação com as demais entidades e atores da cooperação, nomeadamente as
organizações da sociedade civil”. Poderá, assim, ser um contributo para que Portugal
consiga ter uma política de ação humanitária e melhore a interligação das respostas
humanitárias bilaterais com os programas de cooperação.
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Resolução do Conselho de Ministros 65/2015
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Até ao presente, a estratégia traduziu-se, na prática, na constituição de uma Unidade
de Coordenação, presidida e coordenada pelo Camões I.P., com a participação de vários Ministérios setoriais – Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde, Segurança
Social – para além da sociedade civil (através da participação da Plataforma Portuguesa das ONGD). Apesar de lento, este processo tem permitido a retoma de um debate
intersetorial sobre a temática, a consolidação de conceitos, a definição de papéis, procedimentos e ações a prosseguir no futuro. A Estratégia prevê igualmente a criação
de uma linha de apoio para projetos da sociedade civil ligados à ação humanitária que
não é de emergência – como, por exemplo, o reforço da resiliência, a capacitação das
comunidades, a sensibilização, etc. - a qual se encontra em discussão. A Resolução do
Conselho de Ministros que aprovou a estratégia prevê uma avaliação intercalar alargada em 2017, mas esta não foi concretizada, e os relatórios anuais de implementação
não estão disponíveis no website do Camões I.P. como previsto.
Em termos de ações concretas de ajuda humanitária, contam-se nos últimos anos a
resposta a vários apelos designadamente das Nações Unidas (através do Fundo Central de Respostas de Emergência), do ACNUR (Angola e Moçambique), do Programa
Alimentar Mundial (Moçambique e Cuba) e da Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios, bem como a resposta de emergência ao impato do furação Irma em
Cuba, através da ONGD Oikos (ver tabela).

97

98

País

Cuba

Guiné
Bissau

Programa de Reforço
de Resiliência na
Fileira de Arroz nos
Setores de Bafatá e
Contubel

TESE - Associação
para o
Desenvolvimento

País

Projeto

Cuba
Fortalecimento
das ações de alerta
precoce, adaptação,
preparação e
resposta para
aumentar a resiliência
à seca e reduzir seu
impacto sobre a
segurança alimentar
e nutricional e de
abastecimento de
água nas províncias
do Leste de Cuba

ONGD

OIKOS Cooperação e
Desenvolvimento

2. Resiliência e Redução do Risco de Catástrofes

Projeto

Resposta de
emergência ao
impato do furação
Irma em Cuba

ONGD

OIKOS Cooperação e
Desenvolvimento

1. Ajuda Humanitária e de Emergência
Início

Fim

Início

Fim

01/11/2017 31/03/2018

Aumentar a resiliência e capacidade de adaptação dos pequenosprodutores de arroz às alterações climáticas,
através de técnicas melhoradas e adaptadas, na região de Bafatá.

01/10/2016 30/09/2020

Fortalecer ações de preparação, os alertas, de resposta e de adaptação com o objetivo de aumentar a resistência 01/04/2016 31/01/2018
à seca, a nível nacional, local e comunitário nas províncias orientais de Cuba.

Objetivo Específico

Contribuir para minimizar o impacto do furacão Irma, através da recuperação imediata de comunidades mais
afetadas.

Objetivo Específico

Projetos em curso implementados por ONGD portuguesas e apoiados pelo Camões I.P. no âmbito da interligação entre segurança e desenvolvimento

TABELA: PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO (ONGD) PORTUGUESAS
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ACEP - Associação Sociedade Civil pelo
para a Cooperação Desenvolvimento:
entre os Povos
Mais Transparência,
Melhor Governação

Fim

01/12/2015 31/01/2019

01/03/2015 28/02/2018

01/02/2016 31/01/2018

São Tomé Reforçar as capacidades das OSC, em particular da FONG-STP, da Rede da Sociedade Civil para a Boa Governação, 01/02/2017 31/01/2020
e Príncipe bem como dos jornalistas, incluindo os das rádios comunitárias, para que possam contribuir na melhoria do
processo de governação, através da monitoria da gestão dos recursos; Influenciar os responsáveis políticos, em
particular os parlamentares, para as questões da boa governação e o seu papel enquanto órgão fiscalizador da
acção governativa e enquanto órgão legislador.

São Tomé Incrementar a capacidade das instituições de apoio a vítimas de violência doméstica (estatais e não estatais),
e Príncipe através de ferramentas que aumentem a qualidade da sua intervenção de São Tomé e Príncipe.

Mais Voz, Violência
Zero

Início

01/01/2015 31/03/2018

15/03/2016 14/03/2018
"Reforçar e consolidar o setor da sociedade civil timorense enquanto interlocutor e ator incontornável nas
questões de desenvolvimento.
Estimular o pensamento crítico e potenciar estratégias de ação transformadora das ONG timorenses como via de
afirmação, de autonomia e de eficácia do setor."

ADM Estrela

Timor
Leste

"Fortalecer o diálogo entre cidadãos e decisores públicos incentivando os espaços democráticos de discussão ao
nível municipal.
Reforçar a capacidade dos GLDH promoverem os Direitos Humanos e a Cidadania nos seus Municípios.
Capacitar e/ou sensibilizar sobre Direitos Humanos e Cidadania os Líderes Comunitários, Funcionários Públicos,
Estudantes finalistas e utentes da Biblioteca Mosaiko."

São Tomé "Fazer um levantamento de lacunas em matéria de direito das mulheres no plano jurídico e competências das
e Príncipe organizações.
Capacitar as OSC e as instituições públicas em matéria de equidade de género através de ações de formação e
informação.
Sensibilizar os grupos-alvo e a sociedade em geral para a equidade de género e contribuir para melhorar o
quadro jurídico-legal e de proteção dos direitos das mulheres."

Pensar o
Desenvolvimento:
Contribuição para a
Ação Transformadora
das OSC Timorenses

Objetivo Específico

"Melhorar as condições de vida e a integração das crianças vulneráveis (0-14 anos), em particular com
deficiência, vítimas dos fenómenos de tráfico, violência, exploração sexual e abandono e que se encontram em
situação de acolhimento temporário ou permanente.
Reforçar o trabalho em rede e a sensibilização para os direitos da criança através da formalização e dinamização
do Observatório Nacional dos Direitos da Criança (ONDC) na GB com enfoque na reintegração de crianças
institucionalizadas, em especial com deficiência."

ACEP - Associação Direitos das
para a Cooperação Mulheres: Conhecer,
entre os Povos
Capacitar e
Sensibilizar

CIDAC - Centro
de Informação e
Documentação
Amílcar Cabral

Promoção dos
Angola
Direitos Humanos em
Angola Fase II

FEC - Fundação Fé
e Cooperação

País

Guiné
Bissau

Projeto

Bambaram di
Mininu: Observatório
Nacional dos Direitos
das Crianças – Fase II

ONGD

FEC - Fundação Fé
e Cooperação

3. Boa Governação, Estado de Direito e Direitos Humanos
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Ao nível da cooperação para o desenvolvimento bilateral, a maioria dos países prioritários da cooperação portuguesa experienciaram situações de conflito violento no
passado (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau) ou encontram-se em situação de fragilidade (Guiné-Bissau, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe, membros do g7+). A cooperação para o desenvolvimento tem desenvolvido nestes países variadas ações, programas e projetos na área da capacitação institucional em vários setores e cooperação
policial e militar, podendo afirmar-se que o desenvolvimento de capacidades é um
vetor central da atuação da cooperação portuguesa.
Esta capacitação constitui um elo importante entre segurança e desenvolvimento. Ao
desenrolar-se em funções de soberania e em áreas fundamentais para a consolidação
do Estado de direito e da boa governação – como a área jurídica, o sistema judicial, a
segurança, a defesa, a estruturação dos serviços sociais básicos e outras -, e ao ajudar
a remover barreiras estruturais e institucionais ao desenvolvimento, tais ações contribuem para colmatar vulnerabilidades e fragilidades, criando um ambiente propício
também à resolução pacífica de conflitos e à construção de uma paz positiva.
Estas ações e programas têm sido essenciais para os parceiros prioritários da cooperação portuguesa ao longo das últimas décadas, revelando no geral uma grande flexibilidade e adaptação ao contexto local, particularmente se comparados com intervenções
de outros doadores. A cooperação portuguesa tem mais-valias evidentes face a outros atores externos nesta área, potenciadas pela proximidade linguística, cultural e da
matriz jurídico-legal, bem como por relações próximas entre instituições homólogas.
No entanto, verificam-se dificuldades no aproveitamento desse valor acrescentado,

Formação técnico-policial em matérias perigosas, aulas teóricas e práticas.
© Projeto de Apoio Institucional ao Ministério do Interior de Moçambique (MINT).

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

ao nível estratégico, institucional e operacional, nomeadamente pela perda de capacidade de resposta ao nível setorial/público, a dificuldade de mobilização de recursos
humanos qualificados e de nível técnico superior para estas ações, a persistência de
enquadramentos legais e institucionais não favoráveis, entre outras (Ferreira, Faria e
Cardoso, 2015).
Ao nível dos instrumentos de programação da cooperação com os países parceiros,
têm-se realizado esforços para uma melhoria da coordenação entre programas dos
vários setores e para a inclusão mais coerente de projetos, ações e mecanismos de
implementação e acompanhamento que contribuam para apoiar a boa governação
dos Estados e a ligação entre segurança e desenvolvimento. Nomeadamente, produziu-se um plano de ação específico para a Guiné-Bissau tendo em conta a situação de
fragilidade (2014-2015). Nos Programas Estratégicos de Cooperação (PEC) estabelecidos com os países parceiros tem sido progressivamente inserida uma referência à
redução do risco de catástrofes e incremento de resiliência. Vários projetos de cooperação delegada implementados pela cooperação portuguesa têm um enfoque na
interligação entre segurança e desenvolvimento, como é o caso do PACED – Projeto
de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste, que pretende
reforçar as capacidades humanas e institucionais de várias organizações nestes países,
de forma a contribuir para a consolidação do Estado de direito e de uma governação
democrática63. O Acordo de Cooperação Bilateral no domínio da Defesa entre Portugal
e a Colômbia contempla como uma das áreas de cooperação as políticas de género e o
papel das mulheres na prevenção de conflitos e consolidação da paz, em consonância
com o que está definido no acordo de paz assinado no país.
Por fim, e de forma mais abrangente, refira-se a dificuldade da agência de cooperação
portuguesa em assegurar uma coordenação dos vários atores e setores, quer no âmbito da ação humanitária quer da cooperação para o desenvolvimento em geral, o que
afeta necessariamente a coerência da ação. O último exame do CAD-OCDE à cooperação, em 2015, referia, a este propósito, a necessidade de “análise e acompanhamento/
monitoria de como as políticas setoriais em áreas-chave estão a afetar os países em
desenvolvimento, tomando medidas para responder a inconsistências e incoerências”
e, especificamente de “criar análises de risco e de contexto partilhadas, para orientar
os numerosos atores públicos que trabalham em Estados frágeis”.64 O baixo peso político da cooperação para o desenvolvimento no seio das políticas públicas também não
favorece a promoção da CPD, o que nesta área é agravado pela existência de lógicas
de atuação, perspetivas e abordagens diferenciadas entre os atores da segurança e do
desenvolvimento (ver o capítulo 3.4. sobre as incoerências).
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www.paced-paloptl.com/
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Os exames inter-pares do CAD-OCDE à Cooperação Portuguesa estão disponíveis em: www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/cooperacao-portuguesa/mandato/ajuda-ao-desenvolvimento/reporte-e-resultados
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3.4. AS INCOERÊNCIAS NA AÇÃO INTERNACIONAL
DE INTERLIGAÇÃO ENTRE SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO
102

O estudo resume algumas das principais incoerências identificadas por outros relatórios, estudos e avaliações sobre a intervenção externa em contextos de crise e fragilidade, numa perspetiva de interligação entre a segurança e o desenvolvimento, e com
vista à prossecução de uma paz e desenvolvimento sustentáveis. Estas incoerências
dizem respeito ao contexto geral de atuação de atores globais, particularmente as
organizações internacionais (como as Nações Unidas) e regionais (particularmente a
União Europeia).

A MÁ GESTÃO DAS EXPETATIVAS:
PAZ EXTERIOR E RESULTADOS RÁPIDOS
Um dos problemas é a expectativa irrealista de que os processos de transição de longo
prazo – como a construção da paz e do Estado – podem gerar resultados rápidos e de
que a paz pode ser construída e sustentada através do apoio externo.
Em primeiro lugar, a construção de uma paz positiva e sustentável consiste, na sua essência, nos indivíduos e grupos diferentes aprenderem a viver em conjunto de forma
pacífica, sem recorrerem à violência na resolução de disputas e conflitos. Desta forma,
tem de existir uma visão de futuro comum e de vida em sociedade, partilhada pelos
intervenientes no contexto interno e nacional, públicos e privados. Os atores externos,
como as organizações internacionais e regionais, podem acompanhar estes processos
e facilitá-los, mas a paz não é passível de ser imposta.
No entanto, apesar de os documentos estratégicos e políticos reafirmarem no geral
uma necessidade de apropriação e liderança dos processos por parte dos intervenientes locais e nacionais, a realidade é que existe uma tendência para aplicar modelos
padronizados e/ou concebidos externamente, no apoio à segurança e ao desenvolvimento. Nesses casos, a deficiente participação dos intervenientes diretos nos conflitos
e nas situações de instabilidade ou fragilidade tende a resultar inevitavelmente numa
fraca apropriação e numa resistência às ações de apoio externo. Para além disso, as
opções intervencionistas em alguns casos, para combater o terrorismo, salvar civis e/
ou remover líderes de regimes opressivos, cujas intervenções militares ou alteração de
regime não trouxeram estabilidade e segurança humana, têm gerado uma desconfiança relativamente a esse intervencionismo. Assim, as abordagens de apoio a uma paz
sustentável devem estar imbuídas, em todas as suas fases – definição, implementação,
conclusão, avaliação – de um forte compromisso com a inclusão e participação de todos os intervenientes relevantes para o processo e de uma aposta nos intervenientes
locais com um potencial transformador (NU, 2015c).
Em segundo lugar, verifica-se igualmente uma pressão para obter resultados rápidos
nas ações externas de apoio à segurança e ao desenvolvimento. Ora os processos de
paz, de reforço da segurança humana, ou de construção de sistemas de justiça e de
segurança legítimos são altamente complexos, lentos e não-lineares (com avanços e
recuos), pelo que exigem paciência, perseverança e envolvimento a longo prazo. O
próprio New Deal para o Envolvimento em Estados Frágeis afirma que “as transformações fundamentais para uma boa governação podem levar 20 a 40 anos a realizar”.
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Isto requer um acompanhamento e envolvimento muito mais sustentado ao longo
do tempo, mais previsível e mais adaptado do que é a prática corrente. Com efeito,
devido à necessidade de conter rapidamente a violência, os esforços de construção
da paz normalmente seguem um modelo que pode incluir a assinatura de um acordo
de paz, um acordo de transição por um breve período, a realização de eleições o mais
depressa possível e uma consequente retirada de fundos, de presença ou de apoio em
geral. Tal pode, na realidade, ser uma receita para o insucesso e para o ressurgimento
da violência a curto ou médio prazo.
Mesmo em instrumentos mais recentes e abrangentes isto é facilmente evidenciável.
O New Deal, por exemplo, deveria representar uma mudança de paradigma na cooperação com países frágeis e afetados por conflitos, ultrapassando a tradicional relação
doador-beneficiário e alinhando o apoio internacional com processos mais transparentes e liderados localmente. No entanto, as avaliações de fragilidade que são efetuadas
nesse contexto podem tornar-se apenas mais um documento, paralelo a tantos outros
como as estratégias nacionais de redução da pobreza, a implementação de acordos de
paz, ou os relatórios de implementação dos ODS. Existe, portanto, o risco de ser mais
um enquadramento que se soma a todos os outros já existentes e que acabam por
representar um fardo burocrático enorme para países com capacidades frágeis.
Encontrar um equilíbrio entre benefícios de curto e longo prazo, bem como entre as
necessidades de crescimento e de inclusão/participação, é uma tarefa difícil, que implica conciliar necessidades de paz e de desenvolvimento nem sempre convergentes
e necessidades diferentes a curto prazo e a médio-longo prazo (International Alert,
2018).

MUITA REAÇÃO, POUCA PREVENÇÃO
Verifica-se que existe um enfoque principal na reação (a um conflito ou crise já existente) e na contenção da violência, contraposto a um investimento muito menor na
criação de condições para a paz (Global Peace Index, 2017). Ou seja, a prevenção de
conflitos é claramente secundarizada face à necessidade de resposta a situações de
crise e conflito que suscitam especial urgência e que tendem a concentrar a atuação
e os esforços dos Estados e das instituições europeias e internacionais.
Os custos de resposta às crises têm subido e são atualmente muito elevados: a comunidade internacional gastou 233 mil milhões de USD nos últimos dez anos em respostas humanitárias, missões de manutenção da paz e custos com refugiados (NU,
2015c). Mas as Nações Unidas e o Banco Mundial calculam que uma prevenção eficaz
pouparia entre 5 mil milhões e 70 mil milhões de USD por ano, para o conjunto da
comunidade internacional e dos países afetados por crises (Banco Mundial e Nações
Unidas, 2017). Isto significa que o investimento na prevenção não só salva vidas, mas
também poupa recursos e gera ganhos de desenvolvimento.
No entanto, e apesar destes dados, as Nações Unidas não têm suficientes recursos
para apoiar os países membros na prevenção de conflitos violentos. Verificando-se no
geral uma dificuldade muito maior em mobilizar fundos para a prevenção, incluindo,
por exemplo, programas de reforço da resiliência das populações, de reforço de relações positivas entre o Estado e a sociedade, de reconciliação e construção da paz ao
nível local e comunitário, entre outros.
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A urgência e a priorização que é conferida à segurança tem feito com que a dimensão do desenvolvimento seja frequentemente esquecida ou negligenciada no nexo
segurança-desenvolvimento. Esta incoerência tem duas dimensões importantes que
devem ser tidas em conta: o perigo de securitização do desenvolvimento e a instrumentalização da própria ajuda ao desenvolvimento.
Nas chamadas abordagens integradas ou abrangentes, que interligam intervenções
de segurança e de desenvolvimento, existe a tendência para investir muito mais na dimensão da segurança e defesa. Mesmo nos programas que ligam as duas dimensões,
como sejam a RSS e o DDR isto é evidente: nas reformas do setor de segurança dá-se
geralmente mais prioridade à renovação de infraestruturas e equipamentos ou à formação operacional, do que à educação para a paz, às condições de vida dos efetivos
e outras questões mais ligadas ao desenvolvimento; nos processos de DDR, o desarmamento e a desmobilização são prioritários a curto-prazo, ficando frequentemente
esquecido o “R” da reintegração, mais ligado a assuntos como o emprego e os meios
de subsistência dos antigos combatentes, a integração nas comunidades, etc.
Por outro lado, as alterações no conceito de segurança e as novas ameaças à segurança global tiveram impacto nas estratégias das agências de desenvolvimento e nas
políticas de cooperação de muitos doadores. Após os eventos de 11 de setembro de
2001, a cooperação para o desenvolvimento, sendo marcada pelos interesses dos doadores e pelas prioridades de política externa, foram influenciadas pelo facto de a luta
contra o terrorismo, a segurança nacional e outros aspetos de defesa estarem agora
no centro dessas prioridades. Isso fez com que as políticas de segurança nacional e as
políticas de ajuda externa estejam cada vez mais interligadas, em muitos casos concretos. Por exemplo, grande parte da ajuda a países como o Afeganistão ou o Iraque está
ligada a operações militares e de segurança, e vários programas de ajuda focam-se em
objetivos de segurança a curto-prazo, mais do que nas necessidades de desenvolvimento (Concord, 2018).
Refira-se a este propósito a revisão da contabilização da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), pelo CAD-OCDE, no sentido de ser possível incluir como ajuda algumas
despesas em prol da paz, da segurança e da luta contra o terrorismo. Desde 2016,
a APD passa a englobar alguns custos militares, de segurança e policiais, desde que
contribuam para os objetivos de desenvolvimento e que sejam uma solução de último
recurso, por exemplo em áreas de conflito ou zonas militares em que os profissionais
da ajuda ao desenvolvimento não possam operar. Outro exemplo é o financiamento
de formações sobre direitos humanos ou violência de género para as forças de segurança. Nestes casos, as formações devem ser idealmente realizadas por parceiros de
desenvolvimento, mas a formação por polícias ou militares é admitida com último recurso. A ajuda ao desenvolvimento continua a não poder ser usada para custos militares ou de segurança “regulares”, como sejam salários, equipamentos ou manutenção
de equipamentos65. Assim, embora no geral estas alterações tragam maior clareza nas
regras, salvaguardem o espaço da ajuda ao desenvolvimento e evitem formalmente
uma militarização da ajuda, elas são também expressão de uma maior integração das
preocupações de segurança dentro da cooperação para o desenvolvimento.
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Sobre as alterações à contabilização da ajuda ao desenvolvimento, ver ODA redefined: What you need to know,
Devex, 23.02.2016

SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO

Na União Europeia, as políticas e instrumentos da cooperação para o desenvolvimento
têm sido marcadamente vincadas, nos últimos anos, pela necessidade de apoiar estratégias de segurança e, nomeadamente, de gestão das migrações (numa perspetiva
securitária). Dessa forma, a retórica de “responder às causas profundas dos conflitos
e das migrações através da cooperação para o desenvolvimento” tem significado, na
prática, uma securitização da cooperação, desvirtuando os objetivos da política de
desenvolvimento, que são a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento
sustentável (Concord, 2018). Por exemplo, os principais objetivos da cooperação internacional para o desenvolvimento na América Central são claramente a segurança, a
contenção da violência e a luta contra a impunidade e o crime organizado. Ao nível dos
instrumentos financeiros, grande parte do Instrumento para a Estabilidade e Paz tem
sido afetado a prioridades de resposta imediata a crises - como mediação, desmobilização, cooperação no sector de segurança, etc. - e não para ações de desenvolvimento
a longo prazo. Muitas ações no campo da segurança – como sejam os programas de
DDR ou as próprias missões PCSD – tendem a ser definidos de uma forma independente e desligada do quadro mais geral de promoção do desenvolvimento. Mesmo a
“abordagem global” da UE às crises e conflitos externos, desde 2014, foi muito mais
encarada como um instrumento da Política Comum de Segurança e Defesa, tendo a
perspetiva do desenvolvimento sido secundarizada face às preocupações de segurança (Faria, 2014; PE, 2016c).
Já no caso das migrações, o controlo de fronteiras e a contenção de fluxos migratórios
passou a ser uma prioridade de muitos programas de cooperação para o desenvolvimento da União Europeia com países parceiros, funcionando por vezes essas ações na
área das migrações como uma condicionalidade para a libertação de fundos de ajuda
ao desenvolvimento66. Ou seja, há uma imposição de condições ligadas à segurança
sobre os recetores da ajuda europeia.
Esta preponderância da segurança verifica-se igualmente nos Estados Membros, com
uma maior ligação da ajuda ao desenvolvimento a interesses de segurança e a sua
utilização para gestão de crises e para responder a eventos urgentes no âmbito da estabilidade e segurança (Concord, 2018). Por exemplo, no Reino Unido, um dos fundos
que interliga segurança e desenvolvimento – o Fundo para os Conflitos, Segurança e
Estabilidade – foi objeto de um inquérito do Parlamento, em 2016, por alegações de
que a ajuda ao desenvolvimento estaria a ser canalizada para iniciativas suspeitas no
campo da segurança, em alguns países parceiros.
Na União Europeia, esta perspetiva sobre a ajuda ao desenvolvimento é evidente também nas evoluções mais recentes ao nível estratégico e político. A Estratégia Global
para a política externa e de segurança da UE, aprovada em 2016, refere que “a política
de desenvolvimento tornar-se-á mais flexível e alinhada pelas nossas prioridades estratégicas” (UE, 2016), o que significa que a coerência não deverá ser analisada relativamente ao impacto das várias políticas no desenvolvimento, mas que é a cooperação
para o desenvolvimento que se deve adaptar e alinhar com os interesses de segurança e política externa. Ao colocar-se a ênfase na utilização da ajuda ao desenvolvimento para garantir a segurança nacional e europeia (e não na promoção do desenvolvimento nos países inseguros e instáveis), coloca-se em perigo o objetivo central da
política da UE para o desenvolvimento e o princípio da Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento, que constitui uma obrigação legal no quadro do Tratado de Lisboa.
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Ver estudo sobre Migrações e Desenvolvimento, disponível em www.coerencia.pt
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Tal tem sido salientado pelo próprio Parlamento Europeu, manifestando preocupação
pela potencial incoerência entre a política de desenvolvimento e a abordagem global
sobre gestão de crises, nomeadamente pela crescente subordinação da política de
desenvolvimento aos interesses de política externa e de segurança (PE, 2014).
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Outro aspeto a referir é a necessidade de manter uma distinção clara entre os programas humanitários e os programas políticos e de segurança, de forma a respeitar
as normas e princípios da ação humanitária. A ação humanitária sofreu algumas alterações institucionais e organizacionais ao nível europeu, nomeadamente o facto
de a ECHO se ter tornado uma divisão não só de ajuda humanitária mas também de
proteção civil, e o facto de o Comissário europeu correspondente ser o Comissário
para a Ajuda Humanitária e Gestão de Crises. Isto é surpreendente porque o Consenso
Europeu em matéria de Ajuda Humanitária (2007) afirma claramente que a ajuda humanitária não é um instrumento de gestão de crises. A ECHO tem um papel relevante
na coordenação da resposta de emergência da UE a crises humanitárias e também no
alerta precoce em situações de crise e no campo da resiliência, mas a gestão de crises
é normalmente associada ao Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) e às missões
da PCSD, pelo que é necessária uma maior clarificação dos conceitos, dos campos de
atuação e dos papéis institucionais. A ECHO tem também sido criticada pela sociedade
civil por se estar a tornar num órgão crescentemente politizado, com exemplos em que
a ajuda humanitária não é afetada segundo critérios de necessidade, mas sim segundo
outras considerações (Concord, 2018).
Neste contexto, a sociedade civil europeia tem também um papel importante a desempenhar, nomeadamente de escrutínio da ajuda humanitária e de desenvolvimento, para garantir que esta é utilizada para objetivos de desenvolvimento e não desviada
para propósitos securitários.

A AJUDA AO DESENVOLVIMENTO É INSUFICIENTE E DESADEQUADA
Em termos quantitativos, apesar de o volume de ajuda ao desenvolvimento ter vindo
a aumentar globalmente ao longo dos últimos anos, a realidade é que apenas uma
parte ínfima dessa ajuda se destina à prevenção de conflitos e só uma pequena parcela
é direcionada para a redução da violência em situações de não-conflito (por exemplo,
violência urbana, violência juvenil, violência contra as mulheres, tensões sociais, criminalidade, etc.). Isto é particularmente preocupante pelo facto de os países em situação de fragilidade serem aqueles que, por definição, mais precisam de ajuda, dado
que têm maiores necessidades e simultaneamente maior dificuldade em atrair outros
tipos de financiamento do desenvolvimento (como, por exemplo, investimento direto
estrangeiro).
Mesmo com o aumento geral da ajuda ao desenvolvimento no mundo, a APD para
países afetados por conflitos decresceu, tanto em termos absolutos como relativos.
Em 2005, a ajuda a estes países representava aproximadamente 40% da APD total
(equivalentes a 44.6 mil milhões de USD) mas em 2015 essa percentagem era apenas
de 28% (equivalentes a 41.4 mil milhões de USD) (NU, 2018b). Dentro destes países as
ações para construção da paz (peacebuilding) desceram de 18% da APD, em 2009, para
13% em 2015, conforme a Figura 10. Anualmente, menos de 2% da APD em países afetados por conflitos é afetada à promoção da igualdade de género, ao empoderamento
das mulheres e à resposta às necessidades e direitos das mulheres.
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FIG.10 AJUDA PÚBLICA AO DESENVOLVIMENTO (APD) EM PAÍSES AFETADOS POR
CONFLITOS, 2005-2015
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Fonte: NU, 2018b.

No geral, verifica-se também que a maior parte dos fundos externos tende a concentrar-se num número muito restrito de países. Normalmente os principais destinatários
da ajuda são países considerados importantes para a segurança global, do ponto de
vista estratégico e geopolítico, enquanto outros países permanecem como “crises
esquecidas” ou “órfãos da ajuda”. Por exemplo, em 2015, estima-se que apenas o Afeganistão e o Iraque tenham representado 22% dos fundos afetados (OCDE, 2016a). Os
exemplos são válidos também no caso da União Europeia, pois a maior parte da ajuda
ao desenvolvimento é direcionada para países que colocam ameaças à segurança da
UE e dos seus Estados Membros, com Marrocos, Turquia, Paquistão e Egito a figurarem
entre os 10 principais recetores da ajuda europeia, e outros países com crises prolongadas mas que representam uma menor ameaça – como a República Centro-Africana
ou a República Democrática do Congo – a registarem uma queda nos fundos de ajuda
ao desenvolvimento nos anos mais recentes (Concord, 2018).
Esta desigualdade dos fundos verifica-se também relativamente ao investimento direto externo, que nestes países é mais volátil do que noutros países em desenvolvimento e permanece concentrado em setores que pouco favorecem o emprego ou um
desenvolvimento sustentado, como os recursos naturais.
A eficácia da ajuda é prejudicada não apenas pela fraca capacidade de absorção da
ajuda e de apropriação dos programas de cooperação, decorrente da fragilidade da
governação e das capacidades institucionais nestes países, mas também por fatores
ligados aos doadores. Os fundos da ajuda têm uma baixa previsibilidade nos países
frágeis e afetados por conflitos, uma vez que são muito voláteis, tornando muito difícil
um planeamento do desenvolvimento nestes países. Em termos qualitativos, a APD
que efetivamente é desembolsada destina-se maioritariamente aos sintomas da fragilidade, descurando frequentemente os fatores subjacentes a essa mesma fragilidade
(OCDE, 2016c). A complementaridade e coordenação é particularmente difícil nestes
contextos, quer entre doadores (multilaterais e bilaterais) quer entre diversos tipos
de atores envolvidos (de segurança, de desenvolvimento, humanitários), fazendo com
que muitas ações sejam fragmentadas e desgarradas daquilo que se pretende como
contributo para uma paz e desenvolvimento sustentáveis.
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Os valores de promoção dos direitos humanos, da democracia e da paz são frequentemente descurados face aos interesses imediatos, como a luta contra o terrorismo
e o crime organizado, o controlo das migrações, ou o comércio. Neste contexto, não
só o apoio ao desenvolvimento sustentável fica secundarizado, como é anulado por
outros fluxos financeiros, maiores e mais prioritários do ponto de vista dos interesses
dos países mais ricos.
No entanto, o custo financeiro estimado para atingir os ODS, em termos anuais, é
menor do que as despesas militares mundiais (Figura 11). Dentro dos próprios países
afetados por conflitos e fragilidade, muitos dos fundos disponíveis são afetados ao
controlo da insegurança e da instabilidade, quando poderiam ter efeitos importantes
no desenvolvimento se direcionados para os setores sociais, por exemplo.
FIG.11 DESPESAS MILITARES MUNDIAIS VERSUS CUSTO DOS ODS A NÍVEL GLOBAL

O que poderia ser conseguido com a reafetação das despesas militares?
Custo anual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em percentagem das despesas militares mundiais, 2015
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Fonte: SPRI, Sustainable Development Solutions Network, FAO, 2016.

O fenómeno de “dar com uma mão e tirar com a outra” é evidente na abordagem da
comunidade internacional nestes países. Nomeadamente, a venda de armamento por
parte dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento continua a crescer, financiando conflitos violentos. Entre os exemplos atuais estão o financiamento a vários
grupos e países intervenientes no conflito sírio, ou a venda de armamento à Arábia
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Saudita, que o utiliza na sua intervenção militar no Iémen67. Segundo o SIPRI, a Arábia
Saudita aumentou a compra de armamento em 225% nos últimos 5 anos e 98% dessas
armas são importadas dos Estados Unidos e da União Europeia (particularmente Reino
Unido e França). Em vários países, a ajuda ao desenvolvimento concedida é, portanto,
anulada por fluxos de armamento que tendem a contribuir para violações de direitos
humanos e para o agravamento das crises humanitárias. Isto apesar de a Posição Comum da UE sobre exportação de armamento, aprovada em 2008, prever a negação de
licenças de exportação quando há risco claro de as armas poderem ser utilizadas para
violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos68.
Para além disto, os fluxos de apoio ao desenvolvimento para estes países são também
anulados pela saída de fluxos financeiros desses países: estima-se que os fluxos financeiros que saem de países afetados por conflitos tenham atingido 53 mil milhões de
USD em 2016 (NU, 2018b).
Um dos aspetos mais referidos, neste contexto, são os chamados “minerais de conflito”, ou seja, minérios que continuam a ser comprados pelos países desenvolvidos
a países em conflito, acabando indiretamente por financiar grupos armados ou economias de guerra. A venda de ouro continua a financiar grupos armados, e a venda
de minérios importantes para a indústria de telecomunicações e informática continua
a ser feita com pouca transparência. Apesar da maior visibilidade deste assunto nos
últimos anos e da aprovação de regras e princípios básicos a serem observados na
importação destes produtos (particularmente pela OCDE e também pela UE), as leis
existentes têm lacunas e a adesão das empresas a estes esquemas de transparência
continua a ser voluntária, em muitos dos casos69.

AS TENSÕES E INCOERÊNCIAS ENTRE
OS INTERVENIENTES DA UNIÃO EUROPEIA
A ação externa da UE envolve uma multiplicidade de atores, com prioridades e objetivos diferentes, e até frequentemente conflituantes, com mandatos e formas de atuação distintas, com várias abordagens e perspetivas sobre os assuntos, com regras e
mecanismos variados, com instrumentos financeiros fragmentados e até com diversas
calendarizações e prazos temporais de atuação. Entre estes, incluem-se os 28 Estados
Membros, cada um com as suas instituições, abordagens e prioridades nacionais, as
instituições europeias (ao nível da segurança, da política externa, da ajuda humanitária, do desenvolvimento) e as delegações da UE nos países parceiros.
Os Estados Membros têm os seus mecanismos de diálogo político com os países e atores
locais, bem como as suas estratégias e programas bilaterais, estando pouco recetivos
a subordinarem as suas agendas próprias em nome da “coerência de políticas” (Faria,
2014). No quadro europeu, a política de segurança e defesa continua a ser marcadamente intergovernamental, sendo portanto os Estados Membros a tomarem as decisões, o que difere do sistema da política de desenvolvimento, em que o processo de
decisão decorre ao nível comunitário. A “abordagem global” da UE em relação a crises e
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US approves $1 billion in weapons sales to Saudi Arabia, PressTV, 23.03.2018
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Ver The conflict in Yemen and EU’s arms export controls: Highlighting the flaws in the current regime, SIPRI, 16.03.2018
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Para informação sobre os “minerais de conflito” e a regulamentação existente, ver por exemplo “Global Witness:
Conflict mineral import loopholes would pay for 6,000 AK-47s, Euractiv, 08.11.2016 e EU conflict minerals bill still
three years from becoming reality, Euractiv, 15.03.2018
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conflitos externos veio, a partir de 2014, trazer uma pressão a europeização de algumas
interligações entre desenvolvimento, segurança e resposta a crises. No entanto, no terreno, verifica-se que os países europeus não manifestam grande vontade política para
essa europeização, particularmente em países onde determinados Estados Membros
tenham fortes interesses nacionais e de política externa (PE, 2016c).
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Ao nível das instituições europeias, verificam-se divergências de abordagem entre as
principais instituições (Conselho, Comissão Europeia, Parlamento Europeu); o SEAE
e a Comissão Europeia têm dificuldade em trabalhar de forma integrada; os vários
serviços dentro da Comissão Europeia têm problemas de coordenação (quer entre
ajuda humanitária e desenvolvimento – ECHO e DEVCO, quer entre políticas setoriais
que intervêm em situações de crise e fragilidade – Direção de Desenvolvimento, de
Comércio, de Alargamento, entre outras); e existem também dificuldades a nível da
coerência no terreno (por exemplo, a articulação entre as Delegações da União Europeia, as missões PCSD, os Representantes Especiais da UE, etc.).Para além disso, existe
uma competição latente por liderança e visibilidade entre os vários intervenientes,
muito evidente em algumas situações de crise. São, portanto, muito diversificados os
níveis em que é necessário melhorar a coordenação e a coerência.
A gestão de todos estes interesses, prioridades, formas de atuação e expectativas é,
portanto, mais um fator a acrescentar à dificuldade e complexidade que é atuar em
países em crise, em conflito ou em situação de fragilidade. A existência de respostas descoordenadas e incoerentes prejudica quer a credibilidade da UE enquanto ator
global, quer a eficácia e impacto das respostas nestes contextos, podendo ter até impactos prejudiciais e contrários aos objetivos de segurança e de desenvolvimento que
se pretendem atingir. Para além disso, em muitos casos não existe um entendimento
comum ou uma perceção partilhada do contexto local, das suas dinâmicas, das causas
do conflito/instabilidade, do papel dos atores envolvidos, etc. Isto é particularmente
grave nos países frágeis, onde a falta de análises sólidas dos contextos locais e de
coordenação e coerência entre intervenções externas no plano político, securitário,
económico e social podem contribuir para acrescentar mais um fator de instabilidade
ou para reverter processos de transição.
Desta forma, verificamos que muitas missões PCSD ou outro tipo de instrumentos que
interligam segurança e desenvolvimento só têm sido implementados quando há uma
liderança e interesse de um ou mais Estados Membros da UE, ou quando existe uma
perceção de risco para a segurança internacional especialmente importante para a
UE. Nas situações que não suscitam especial urgência, tem sido difícil para os atores
da UE (instituições e Estados Membros) chegarem a uma visão estratégica comum
para aquele país ou contexto, bem como para uma implementação rápida dessa abordagem. Isto faz com que muitas crises, não sendo prioridade de política externa de
nenhum Estado membro, ou não ameaçando diretamente o espaço europeu, fiquem
esquecidas e não suscitem nenhuma posição ou resposta efetiva por parte da UE (Furness e Ganzle, 2016).
Entre os exemplos de intervenção europeia com base nos interesses nacionais de um
Estado-membro está o Mali, em 2013 (neste caso a França) e entre os exemplos de
operações com poucos recursos devido à falta de interesse estão o Chade e a República Centro-Africana, por volta de 2008-2009. Apesar disto, tanto as intervenções
no Mali como na República Centro-Africana geraram lições importantes, algumas
das quais foram aproveitadas nas atuais intervenções da UE nos dois países, as quais
abrangem uma multiplicidade de atores e de instrumentos.
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Já nas situações de conflito violento especialmente urgentes e importantes em termos
de segurança para o espaço europeu, as divergências de política externa e multiplicidade de interesses, bem como um contexto volátil e em rápida evolução, têm tornado
muito difícil a formulação de respostas partilhadas e implementadas em tempo útil
(Faria, 2014) - como se tem verificado em relação à situação na Síria, por exemplo. Os
diferentes interesses, abordagens ou objetivos fazem com que a ação externa se limite, frequentemente, ao “mínimo denominador comum” (ou seja, ao que foi possível
aprovar naquele momento), que está muito longe do que é necessário para ter uma
resposta abrangente e coerente a determinada crise. A existência de uma voz comum
é, neste contexto, uma miragem.

AS DIFICULDADES OPERACIONAIS DO
NEXO SEGURANÇA-DESENVOLVIMENTO
As dificuldades de coerência nas intervenções de apoio à paz e ao desenvolvimento
em países afetados por conflitos e crises não existem apenas ao nível político e estratégico, mas também ao nível prático, ou seja, no plano institucional e operacional.
Em primeiro lugar, ao longo das últimas décadas, uma panóplia de intervenientes,
estatais e não-estatais, agindo nas áreas político-diplomática, da segurança, do desenvolvimento ou da ação humanitária, passaram a recorrer ao “conceito-chapéu” de
peacebuilding para enquadrar as suas atividades em Estados frágeis e em situação
de pós-conflito. Não é de espantar, portanto, que seja extremamente difícil assegurar
uma complementaridade e coerência das ações.
Em segundo lugar, em termos operacionais, as dificuldades de interligação entre atores da segurança e do desenvolvimento são conhecidas e estão bem identificadas há
algum tempo: discrepância de mandatos, diferentes processos de decisão e modos de
funcionamento diversos, variações nos horizontes temporais e nos quadros em que as
missões são realizadas (as intervenções militares e de segurança tendem a focalizar-se
em ações de curto-prazo e com duração limitada, enquanto o desenvolvimento é considerado um objetivo de longo prazo); a falta de tradição de trabalho conjunto e até a
suspeição com que algumas partes das comunidades de desenvolvimento e de segurança se encaram mutuamente, entre outras (Faria e Magalhães Ferreira, 2007; Banco
Mundial, 2011). Essas dificuldades chegam até ao entendimento do que é a “segurança” ou o “desenvolvimento”, podendo existir perceções muito díspares sobre o que
cada um destes conceitos significa e implica. Por exemplo, no debate sobre o reforço
de capacidades dos países parceiros no âmbito da segurança e desenvolvimento70,
e noutros debates no âmbito da União Europeia, têm sido evidentes as perceções divergentes e as perspetivas muito próprias que existem por parte dos intervenientes
europeus na política de segurança e na política de desenvolvimento.
Em terceiro lugar, pese embora as tentativas de maior interligação, o sistema institucional das organizações internacionais continua a ser muito fragmentado. Tanto a
ONU como a UE debatem-se com essa fragmentação institucional, onde coexistem
órgãos intergovernamentais, várias direções responsáveis por assuntos interligados, e
delegações no terreno.
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O qual deu origem à comunicação conjunta sobre “Desenvolver as capacidades para promover a segurança e o
desenvolvimento”, aprovada em 2015, referida no capítulo 3.2.
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Nas Nações Unidas, a manutenção e construção da paz é um assunto abordado pelos
órgãos intergovernamentais (com a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança em
papéis predominantes), pela Comissão para a Construção da Paz (que não é um órgão
principal, no quadro da Carta das NU), pelo Departamento de Assuntos Políticos, pelo
Departamento das Operações de Paz, pelo Gabinete do Alto-Comissário para os Direitos Humanos, pelo Conselho Económico e Social (ECOSOC) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), por outras agências especializadas em
setores específicos (como a UNICEF no caso das crianças ou a UN Women no caso das
mulheres), para referir só os principais organismos intervenientes. Na situação atual,
as agências das NU continuam a competir entre si por fundos, o que tem um impacto
negativo na coerência e abrangência das abordagens prosseguidas.
Várias décadas de experiência de intervenção em cenários de crise e vários estudos independentes - como o mais recente relatório de peritos sobre a revisão da arquitetura
das NU para construção da paz – têm servido para identificar estas dificuldades, mas a
implementação de respostas sistémicas e abordagens mais holísticas e unificadas continua a ser um desafio enorme no âmbito das NU. Só em janeiro de 2017 foi possível
realizar pela primeira vez um diálogo de alto nível transversal, com os responsáveis
máximos dos vários organismos e agências das NU71, para promover a coordenação e
a coerência entre os esforços de paz e de desenvolvimento (UN, 2018b).
Uma maior coerência entre os pilares do desenvolvimento e da paz e segurança exigirá
maior partilha de informação, coordenação e interligações e entre os vários atores do
sistema. A isto acresce a necessidade de maior consulta e colaboração entre as Nações
Unidas e outras organizações, como sejam por exemplo as Instituições Financeiras Internacionais – particularmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional
– no planeamento e estabelecimento de prioridades nos países afetados por crises e
conflitos (UN, 2015c).
Na União Europeia, tais dificuldades estão também identificadas. É inegável a importância de algumas reformas implementadas depois do Tratado de Lisboa com a finalidade de aumentarem a coerência da ação externa europeia, nomeadamente alguns
progressos em termos institucionais e dos instrumentos. Entre estes, contam-se como
as tentativas de definir e implementar estratégias conjuntas, programação conjunta
entre os Estados Membros e as instituições europeias em vários países parceiros, uma
maior flexibilidade de alguns instrumentos financeiros, ou a promoção de maior trabalho de equipa dentro da Comissão Europeia entre as várias áreas temáticas, sob coordenação de vários vice-presidentes. No entanto, a cultura institucional de trabalhar
“em silos” continua a persistir, agravada pela limitação dos recursos humanos, o que
não favorece as ligações entre políticas e atividades. Para vários organismos e atores,
não é obrigatório que consultem outras áreas setoriais (mesmo quando as políticas
ou ações têm impactos entre si), e nos casos em que isso acontece, a consulta pode
limitar-se a uma obrigatoriedade formal sem resultados práticos. Os mecanismos de
trabalho conjunto entre o SEAE, os grupos de trabalho do Conselho, a Comissão e as
administrações nacionais nos Estados Membros não estão favorecidos, existindo por
vezes um ambiente de confusão e competição pelos papéis a desempenhar e pelos
recursos disponíveis. A tensão e a dualidade entre a Direção Geral DEVCO – que é
responsável pela execução da política de desenvolvimento – e o SEAE – que coordena
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Incluindo o Presidente da Assembleia Geral, o Presidente do Conselho de Segurança, o Presidente do Conselho
Económico e Social e o Presidente da Comissão para a Construção da Paz.
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a planificação estratégica e o conjunto da ação externa europeia em relação aos países
em desenvolvimento – tem um impacto negativo nas tentativas de criar sinergias entre
as ações de segurança e desenvolvimento (Keukeleirea e Raubeb, 2013) e reflete-se
também em tensões nas delegações da UE nos países parceiros, entre a secção política
e a secção de cooperação para o desenvolvimento. Para além disso, os funcionários
do SEAE tendem a encarar o seu Serviço como uma espécie de ministério da política
externa e de defesa, e não dos assuntos externos e desenvolvimento, o que ajuda a
trazer as perspetivas da segurança e defesa para o setor do desenvolvimento, mas não
o contrário (PE, 2016c).
Tudo isto está relacionado tanto com diferenças de abordagens conceptuais entre atores militares, humanitários, diplomáticos e de desenvolvimento, como com diferenças
burocráticas e de culturas organizacionais específicas, que resultam em fricções no
terreno, prejudicando a eficácia da ação externa da UE (PE, 2016d). É necessária, assim, uma forte vontade política para implementar a “abordagem global” definida pela
UE e para colmatar a propensão natural dos vários intervenientes institucionais em
preservar os seus espaços de atuação, as suas formas de atuar e as suas prerrogativas.
Ao nível financeiro, apesar de existirem cada vez mais interligações entre os instrumentos financeiros disponíveis, a relação entre a segurança e o desenvolvimento é
complexa ao nível desses instrumentos. Verifica-se não só um financiamento insuficiente para determinado tipo de atividades, como limitações burocráticas em vários
instrumentos e mecanismos para financiar o reforço das capacidades de segurança,
limitações do Mecanismo de Apoio à Paz em África para financiar atividades ao nível
nacional, e desafios práticos ligados à combinação dos vários instrumentos financeiros
num mesmo contexto.
A isto acresce que a definição de APD limita potencialmente as despesas em matéria
de desenvolvimento de capacidades no setor da segurança, na medida em que os
critérios aplicáveis à APD excluem em geral as despesas militares, enquanto os instrumentos mais ligados à segurança não financiam ações de desenvolvimento72. A
manutenção de limites claros sobre o que constitui ou não ajuda ao desenvolvimento
é importante para evitar a sua instrumentalização em prol de outros interesses, mas
algumas limitações geram lacunas de financiamento que podem ser dramáticas nestes
contextos. Dando exemplos muito concretos, já houve casos em que as unidades locais
formadas e treinadas pela UE não tinham comida, água ou equipamento médico, o
que as obrigou a depender das populações, ou em que não tinham equipamentos de
comunicação, não tendo sido identificada nenhuma possibilidade de financiamento
para colmatar essas lacunas no âmbito da UE.
Ainda ao nível europeu, a multiplicação de fundos fiduciários (trust funds) pode ser
interpretada como mais uma evidência da fragmentação dos financiamentos, mas é
também uma tentativa de enfrentar as consequências da fragmentação dos instrumentos de ação externa da UE (Keukeleirea e Raubeb, 2013). Nomeadamente, as
estratégias conjuntas para determinadas regiões são obrigadas a recorrer a uma panóplia de instrumentos e mecanismos para poderem ter alguma coerência; também
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Em 2017 foi pela primeira vez acordada, ao nível europeu, a possibilidade de o Instrumento para a Estabilidade e a
Paz financiar tarefas civis desempenhadas pelos militares em países terceiros, ou seja, atividades consideradas “de
desenvolvimento”. Este financiamento só será possível, contudo, nos casos em que o país parceiro e a UE acordarem
que as forças civis não têm capacidade de lidar com a situação e que os militares são fundamentais para preservar a
paz ou ultrapassar uma crise naquele caso específico.
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a implementação de programas envolvendo vários países pode ser problemática por
envolver instrumentos geográficos diferentes (por exemplo, um programa transfronteiriço entre o Níger e a Líbia). Os trust funds permitem combinar fundos provenientes
de várias fontes comunitárias e dos Estados Membros em prol de um objetivo concreto comum, têm uma administração simplificada e mais flexível, e são uma forma
de ultrapassar a fragmentação dos instrumentos financeiros “clássicos” em termos
de objetivos, procedimentos e calendários diversos. No entanto, os trust funds não
evitam uma instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento para fins securitários,
como comprova o Fundo de Emergência para África, definido com um enfoque de
gestão das migrações numa perspetiva securitária, e tendo mais de 90% dos seus fundos provenientes do desenvolvimento (Concord, 2018).
Entre outras deficiências na ação externa da UE, está a capacidade de definir com
antecedência estratégias claras de transição entre os instrumentos de resposta a crises no curto prazo (nomeadamente os instrumentos diplomáticos, a PCSD, a ECHO e
Instrumento de Estabilidade e Paz) e os instrumentos do pós-crise (nomeadamente
o Instrumento de Estabilidade e Paz e a ajuda ao desenvolvimento), para garantir a
manutenção dos progressos que tenham sido conseguidos. Mesmo quando essas estratégias estão definidas, existem casos em que a UE não as conseguiu aplicar e se viu
forçada a tomar medidas de contingência e emergência: esse foi o caso, por exemplo,
na região do Sahel, onde foi possível definir uma estratégia abrangente para a região
em 201173 mas sem implementação satisfatória, levando a que a situação no Mali se
deteriorasse drasticamente (PE, 2014). O reforço das capacidades de alerta precoce,
de prevenção e de mediação atempada de conflitos continua, portanto, a ser um
grande desafio para a coerência da ação da UE na promoção da paz e do desenvolvimento.
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Estratégia da União Europeia para a Segurança e o Desenvolvimento na região do Sahel, 2011.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS E GLOBAIS
1. Implementar uma abordagem baseada nos direitos humanos, enquanto elemento transversal da interligação entre segurança e desenvolvimento. Isto
significa que a democracia, o Estado de direito e os direitos humanos são encarados como valores fundamentais para o desenvolvimento, e que as necessidades das pessoas, a segurança humana e o direito ao desenvolvimento são
vistos como centrais na promoção da segurança e da paz.
2. Utilizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável como o enquadramento preferencial para orientação das ações de promoção da paz, segurança
e desenvolvimento. Numa altura em que os consensos políticos sobre a paz
são difíceis de construir, a visão e o mandato dos ODS, definidos e aprovados
por consenso, são uma oportunidade de fazer avançar uma abordagem global
mais integrada e coerente, com vista a sociedades mais justas, pacíficas e inclusivas.
3. Definir e executar políticas, ações e projetos de ajuda ao desenvolvimento
que tenham em consideração as dinâmicas sociais locais, o contexto político e
as questões de segurança, aplicando abordagens que sejam sensíveis às várias
dimensões dos conflitos (incluindo os fatores de risco, de conflito, fragilidade e
insegurança). Os governos, as agências internacionais de desenvolvimento, as
ONGD e outros intervenientes em cenários de fragilidade e conflito deveriam
integrar o contributo para a paz nos mandatos das suas organizações, nas suas
políticas económicas, nos seus programas e projetos.
4. Definir e executar políticas e ações de paz e segurança que tenham em conta
os aspetos de desenvolvimento – incluindo questões como a desigualdade,
a discriminação e a pobreza - e a ligação com o apoio ao desenvolvimento a
longo prazo, de forma a contribuir para uma paz positiva e mais sustentada.
5. Implementar as ações humanitárias com pleno respeito pelo direito internacional humanitário e pelos princípios e normas internacionalmente acordados.
Assegurar um planeamento integrado destas ações, que inclua a transição e
combinação com instrumentos de desenvolvimento a mais longo prazo.
6. As ações internacionais, tanto na área da segurança como do desenvolvimento, devem basear-se num conhecimento profundo das realidades locais (das
suas dinâmicas, das causas profundas dos conflitos, dos atores envolvidos, da
volatilidade da situação) e ter em conta as suas repercussões a vários níveis
(positivas e negativas), assentando o mais possível numa visão partilhada sobre a relação entre dinâmicas internas e externas.
7. Afetar recursos (financeiros, técnicos e outros) suficientes para a promoção e
sustentação de uma paz positiva, em abordagens focadas mais na prevenção e
nas causas profundas dos problemas do que na reação/gestão de crises. Isto
implica o desenvolvimento de esforços atempados para abordar as causas dos
conflitos e para incluir a prevenção em todos os setores e fases de atuação.
Nos casos em que tal seja possível, apoiar os planos e estratégias nacionais
definidas e lideradas pelos países afetados, as instituições nacionais e locais.
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8. Apoiar a resiliência dos Estados e das sociedades a choques internos e externos, dando prioridade a: apoiar os países a identificar as suas vulnerabilidades
e fatores de risco, apoiar a adoção de políticas coerentes de resposta a essas
vulnerabilidades, apoiar a definição e implementação de planos de redução do
risco de catástrofes, apoiar os países na implementação de sistemas de alerta
precoce e apoiar as capacidades nacionais/locais de diálogo, mediação e resolução pacífica de conflitos.
9. Tanto nas ações ligadas à segurança como ao desenvolvimento, é necessário
prestar especial atenção aos atores locais que são impulsionadores de transformações positivas, bem como aos grupos sociais mais vulneráveis e/ou excluídos neste processo (como as mulheres e os jovens). A igualdade de género
e o empoderamento das mulheres deve fazer parte das prioridades de construção de uma paz sustentada.
10. A ajuda ao desenvolvimento para programas de segurança, particularmente
em situações de conflito/crise/fragilidade, deve ser direcionada preferencialmente para ações que apoiem os governos parceiros e a sociedade civil a promover os direitos humanos, a responsabilização e capacitação das instituições,
e a educação para a paz. É preciso colocar as soluções de longo prazo para
construção da paz e a segurança humana no centro dos desembolsos de ajuda
ao desenvolvimento que está ligada à paz e segurança, evitando uma instrumentalização da ajuda para fins securitários.
11. Salvaguardar o espaço e o mandato especial das Nações Unidas para fornecer opções e soluções de mediação, de manutenção e construção da paz. Em
termos operacionais, abordar a fragmentação das Nações Unidas através de
uma abordagem mais integrada, horizontal e transversal, que (i) reveja a arquitetura de construção da paz (peacebuilding); (ii) atribua responsabilidades de
construção da paz a todo o sistema das NU; (iii) coloque a manutenção da paz
no centro das prioridades em termos de atribuição de recursos, capacidades e
hierarquia organizacional; e (iv) alinhe melhor o pilar da paz/segurança com o
pilar do desenvolvimento e dos direitos humanos, de forma a promover maior
coerência e coordenação entre pilares.
12. Desenvolver parcerias estratégicas e operacionais multi-atores para uma paz
sustentada. Num mundo cada vez mais complexo e fragmentado, é essencial
mobilizar todos os setores das sociedades e os intervenientes mais relevantes
(ao nível nacional e internacional). No plano internacional, isto significa o envolvimento mais concertado entre as Nações Unidas, as instituições financeiras internacionais, as organizações continentais, regionais e sub-regionais, o
setor privado e as organizações da sociedade civil. No plano interno/nacional,
é especialmente importante envolver, de forma mais sistemática, a sociedade
civil (fomentando uma cidadania ativa) e as comunidades locais na construção
e sustentação da paz, na prevenção dos extremismos e dos conflitos.
13. Apostar em abordagens pragmáticas e realistas sobre o que a ação externa
pode atingir em contextos de fragilidade e/ou conflito. Isto implica: estabelecer prioridades concretas e a sequência das ações e medidas; assegurar uma
gestão de risco contínua e flexível; não limitar a ação a uma abordagem burocrática e de obtenção de resultados rápidos; estar preparado para adaptações
necessárias e para um envolvimento de longo prazo em determinados contextos.
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RECOMENDAÇÕES PARA A UNIÃO EUROPEIA
14. Assegurar que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é a base
enquadradora da cooperação europeia para o desenvolvimento. Assegurar
uma abordagem coerente para operacionalizar o ODS 16 na UE. A Estratégia
global da União Europeia, aprovada em 2016, deve integrar explicitamente os
ODS e a abordagem de direitos humanos na sua implementação, tendo em
conta os impactos das políticas europeias de segurança e defesa nos países
mais pobres.
15. Fazer avançar, operacionalizar e implementar efetivamente as políticas e
estratégias definidas no plano formal, que reforçam a coerência das políticas para o desenvolvimento na ação externa, como as conclusões sobre “Desenvolver as capacidades para promover a segurança e o desenvolvimento”
(2015), o “Quadro estratégico da UE para apoio à Reforma do Setor de Segurança” (2016) e a “Abordagem estratégica em matéria de resiliência na ação
externa da UE”.
16. Evitar que a ajuda da UE ao desenvolvimento seja condicionada a objetivos (nacionais e europeus) de segurança e de gestão das migrações, preservando o objetivo da política de desenvolvimento – a erradicação da pobreza - e evitando
a instrumentalização da ajuda para fins securitários. Nomeadamente, no próximo Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027), as prioridades de desenvolvimento dos países parceiros e as necessidades das comunidades devem guiar a
política europeia de desenvolvimento, e os fundos da ajuda a desenvolvimento
não devem ser desviados para interesses internos securitários. A UE deve garantir que os compromissos em matéria de eficácia da ajuda e dos princípios da
ação humanitária são integralmente respeitados na sua ação externa.
17. O Parlamento Europeu deve participar e envolver-se de forma mais ativa nas
estratégias europeias de resposta a crises, no âmbito das suas competências,
nomeadamente na tomada de decisão e definição de prioridades em relação
a instrumentos específicos, para assegurar que as medidas de longo prazo, o
reforço da resiliência nos países parceiros e a perspetiva do desenvolvimento
são devidamente integrados na ação externa da UE
18. As ações da PCSD devem tirar mais partido das competências existentes em
matéria de cooperação para o desenvolvimento, de forma a implementar
abordagens mais sensíveis às questões do desenvolvimento e a preencher lacunas nas ações. Por exemplo, as missões da PCSD de reforço de capacidades
têm de ser coordenadas com o trabalho desenvolvido pela Comissão Europeia
nos domínios do setor da segurança e do Estado de direito, e as missões da
PCSD devem ser planeadas como um elemento de uma abordagem mais vasta
e integrada da UE naquele país/contexto. De igual forma, os programas de
desenvolvimento podem beneficiar das competências e experiência da PCSD
na atuação em cenários de crise. Isto implica, por exemplo, uma maior coordenação (efetiva, não apenas formal) entre os grupos de trabalho, comités de
gestão e vários serviços, direções e organismos que intervêm nas políticas de
segurança e de desenvolvimento na UE.
19. Promover uma transição mais harmoniosa da gestão de crises a curto prazo
para consolidação da paz a longo prazo, a fim de evitar lacunas no ciclo de
conflito. Isto deve ser planeado e definido de forma conjunta desde as fases
iniciais de resposta.
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20. Reforçar a partilha de informação sobre as várias atividades bilaterais dos
Estados Membros em cenários de crise, fragilidade e conflito, nomeadamente
procurando uma maior complementaridade e coerência das ações (por exemplo no âmbito da capacitação, do apoio aos setores da justiça e segurança,
etc.), quer entre os Estados Membros, quer entre estes e as ações da UE (cooperação técnica, atividades da PCSD, programas das delegações da UE, etc.).
21. Na cooperação com os países parceiros, dar especial atenção ao apoio e empoderamento de uma sociedade civil independente e ativa, bem como aos
processos de reforço das relações Estado-sociedade.
22. Aproveitar a programação conjunta (UE + Estados Membros) como uma oportunidade de reforçar a coerência das políticas em países frágeis e afetados por
conflitos. Assegurar que os objetivos e ações são definidos, o mais possível, em
conjunto com os países parceiros, e garantir uma monitorização e avaliação
independente dos programas da UE nestes países.

RECOMENDAÇÕES PARA PORTUGAL
23. Após a ação de Portugal para inclusão de um ODS sobre a paz na Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, manter o assunto nas agendas nacionais
para uma implementação efetiva e prioritária deste desígnio. Nomeadamente,
incluir o contributo para a construção e sustentação da paz como um fator
transversal aos projetos e programas de cooperação para o desenvolvimento.
24. Rever a Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento, de 2009,
dotando-a dos instrumentos operacionais - medidas, indicadores, calendarização, entidades responsáveis, operacionalização de mecanismos de coordenação - para uma maior interligação entre as abordagens, intervenientes e
instrumentos de segurança e desenvolvimento.
25. Reforçar as ações de apoio à resiliência dos países parceiros da cooperação
portuguesa e a implementação da Estratégia Operacional de Ação Humanitária e de Emergência (2015), nomeadamente com a criação de uma linha de
apoio a projetos da sociedade civil, com a discussão de um orçamento para a
ajuda humanitária, e com a continuação do reforço da coordenação entre os
vários intervenientes nesta área.
26. Continuar a apostar na capacitação institucional em vários setores dos países
parceiros como uma área de mais-valia evidente da cooperação portuguesa
face a outros doadores, respondendo, para isso, a várias dificuldades no aproveitamento desse valor acrescentado, ao nível estratégico, institucional e operacional (nomeadamente pela perda de capacidade de resposta ao nível setorial/público, a dificuldade de mobilização de recursos humanos qualificados e
de nível técnico superior para estas ações, a persistência de enquadramentos
legais e institucionais não favoráveis, etc.)
27. Em consonância com as recomendações do CAD-OCDE à cooperação portuguesa, melhorar a análise e monitoria de como as políticas setoriais em
áreas-chave estão a afetar os países em desenvolvimento, tomando medidas
para responder a inconsistências e incoerências e, especificamente, criar análises de risco e de contexto partilhadas, para orientar os numerosos atores
públicos que trabalham em Estados frágeis.
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i

O que pode fazer no seu dia-a-dia?
>

Sensibilize as pessoas que conhece para a realidade da violência e dos conflitos em
muitas partes do mundo e para a importância de sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

>

Interesse-se pelo que o governo, o poder local e as instituições públicas fazem. Exerça
o seu direito de responsabilizar os membros eleitos pelas ações e inações. Exerça o seu
direito à liberdade de expressão e partilhe a sua opinião com os representantes eleitos,
participando nas reuniões municipais e debates públicos, enviando cartas aos deputados, assinando petições, denunciando situações de discriminação, etc.

>

Seja a mudança que quer ver no mundo: nas ações do dia-a-dia, promova a inclusão e
o respeito por pessoas de diferentes nacionalidades, religiões, origens étnicas, orientações sexuais, ou simplesmente pessoas com opiniões diferentes das suas. Torne a paz
num elemento central da sua vivência em sociedade.
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ANEXO 1
MISSÕES INTERNACIONAIS DE CONSTRUÇÃO
E MANUTENÇÃO DA PAZ, EM CURSO, ONU E UE
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NAÇÕES UNIDAS
Operações de Paz e Missões Políticas em curso

Operações de Paz (lideradas pelo Departamento
das Operações de Manutenção da Paz)
Região

Local

Missão

África

Abyei

UNISFA – Força Interina de Segurança das NU em Abyei (região
disputada entre o Sudão e o Sudão do Sul)

República
Centro-Africana

MINUSCA – Missão Multidimensional Integrada de Estabilização
na República Centro-Africana

Darfur (Sudão)

UNAMID – Missão União Africana – Nações Unidas no Darfur

R. D. Congo

MONUSCO – Missão da ONU para a Estabilização na R. D. Congo

Libéria

UNMIL – Missão das NU na Libéria

Mali

MINUSMA - Missão Multidimensional Integrada de Estabilização
no Mali

Somália

UNSOS* - Gabinete Integrado de Apoio à Somália

Sudão do Sul

UNMISS – Missão das NU no Sudão do Sul

Sahara Ocidental

MINURSO – Missão das NU para o Referendo no Sahara
Ocidental

América

Haiti

MINUJUSTH – Missão das NU para Apoio à Justiça no Haiti

Ásia

Índia e Paquistão

UNMOGIP – Grupo de Observação Militar na Índia e Paquistão

Europa

Chipre

UNFICYP – Força de Manutenção da Paz no Chipre

Kosovo

UNMIK – Missão das NU no Kosovo

Médio Oriente Golã

UNDOF – Força de Observação e Desmobilização

Líbano

UNIFIL – Força Interina das NU no Líbano

Médio Oriente

UNTSO – Organização de Supervisão do Cessar-fogo

*lideradas por outros departamentos
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Missões políticas (lideradas pelo Departamento de Assuntos Políticos)
Região

Local

Missão

África

África Central

UNOCA – Gabinete Regional das NU para a África Central

Guiné-Bissau

UNIOGBIS – Gabinete Integrado das NU para a Consolidação da
Paz na Guiné-Bissau

Grandes Lagos

Enviado especial do Secretário Geral das NU aos Grande Lagos

União Africana

Representação das Nações Unidas junto da União Africana

CamarõesNigéria

Apoio à Comissão Mista Camarões-Nigéria

Líbia

UNSMIL – Missão de Apoio das NU na Líbia

Somália

UNSOM – Missão de Assistência das NU na Somália

Sudão – Sudão
do Sul

Enviado especial do Secretário Geral das NU para o Sudão e
Sudão do Sul

África Ocidental
e Sahel

UNOWAS – Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental
e Sahel

Sahara Ocidental

Enviado Pessoal do Secretário Geral no Sahara Ocidental

GuianaVenezuela

Representante pessoal para a questão fronteiriça entre a Guiana
e a Venezuela

Colômbia

Missão de Verificação da ONU na Colômbia

Afeganistão

UNAMA – Missão de Assistência das NU no Afeganistão

Ásia Central

UNRCCA – Centro Regional das NU para a Diplomacia Preventiva
na Ásia Central

Chipre

Conselheiro Especial do Secretário Geral sobre o Chipre

Grécia

FYROM-Grécia, Enviado pessoal para a disputa entre a Grécia e
a República da Macedónia

Geórgia

UNRGID - Representante das Nações Unidas nas Discussões
Internacionais de Genebra
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América

Ásia

Europa

Médio Oriente Iraque

(Gabinete das NU para a África Ocidental)

UNAMI – Missão das NU no Iraque

Líbano

UNSCOL - Coordenador Especial das NU para o Líbano

Médio Oriente

UNSCO – Coordenador Especial das NU para o Processo de Paz
no Médio Oriente

Síria

Enviado especial do Secretário Geral das NU para a Síria

Iémen

Enviado especial do Secretário Geral das NU para o Iémen
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UNIÃO EUROPEIA
Missões e operações militares e civis em curso, no quadro
da Política Comum de Segurança e Defesa
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–

ALTHEA/BiH

–

EU NAVFOR Somália

–

EUAM Iraque

–

EUAM Ucrânia

–

EUBAM Líbia

–

EUBAM Moldávia e Ucrânia (não gerida pelas estruturas PCSD)

–

EUBAM Rafah

–

EUCAP Somália

–

EUCAP Sahel Mali

–

EUCAP Sahel Níger

–

EULEX Kosovo

–

EUMM Geórgia

–

EUNAVFOR MED

–

EUPOL COPPS/Territórios Palestinianos

–

EUTM RCA

–

EUTM Somália

–

EUTM-Mali

Fontes:
ONU, http://unmissions.org/
UE, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/430/military-and-civilian-missions-and-operations_en
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PUBLICAÇÕES SUGERIDAS
Goal 16 Advocacy Toolkit
TAP Network
Este toolkit fornece aos atores da sociedade civil e atores não-estatais orientações sobre como implementar, acompanhar e avaliar
a implementação do ODS 16. Por exemplo, propõe formas de
desenvolver planos de advocacia, como veicular as mensagens e
como trabalhar com outros intervenientes no plano local, regional e
internacional.
Pathways for Peace : Inclusive Approaches to Preventing Violent
Conflict
Banco Mundial, Nações Unidas, 2016
Este estudo conjunto do Banco Mundial e das Nações Unidas
pretende dar pistas de como os processos de desenvolvimento
podem interagir com a diplomacia, a mediação, a segurança e outros
instrumentos de prevenção de conflitos. Analisa “o que funciona” e
apresenta experiências de vários países e instituições, para salientar
os fatores que têm contribuído para uma paz sustentável.
The private sector and SDG 16: Contributing to peaceful, just and
inclusive societies
SDG Fund, Private Sector Advisory Group, University of Pennsylvania
Law School, dezembro 2016
Esta publicação analisa como o ODS 16 é relevante para o setor
privado, numa perspetiva de interligação entre paz e desenvolvimento. É um guia prático com exemplos de como as empresas podem
incorporar o ODS 16 no seu plano e modelo de negócio. Salienta
o papel do setor privado na criação de condições para melhorar a
transparência, a governação, a responsabilidade social e a prestação
de contas.
Positive Peace Report 2017
Institute for Economics and Peace, 2018
O Relatório sobre a Paz Positiva define uma nova abordagem para o
desenvolvimento das sociedades com base na chamada paz positiva,
apresentando a evolução e tendências mundiais (incluindo o Índice
da Paz Positiva). Conclui que os mesmos fatores que contribuem
para a paz também originam outros resultados benéficos, como a
melhoria das economias, o reforço da inclusão e do capital humano,
o aumento da resiliência e uma melhor adaptação à mudança.
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Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace
UN Women, 2015
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Estudo global sobre a implementação da Resolução 1325 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e
Segurança. Quinze anos após a sua aprovação, o estudo conclui que
a participação das mulheres nos processos de paz e de reconstrução
pós-conflito continua a ser muito baixa e subaproveitada, embora a
tendência seja de melhoria.
Transforming violent extremism: A peacebuilder’s guide
Search for Common Ground, 2017
Este guia pretende ajudar os decisores políticos e todos os que
trabalham em contextos de crise a compreenderem os fatores
subjacentes ao extremismo violento – como a insatisfação com a
corrupção e má governação, a marginalização económica e social, a
falta de participação e de oportunidades, etc. -, bem como a preveni-los através de ações mais coerentes. Valorizando os mecanismos
das comunidades para a paz e a resiliência, a publicação promove
também o papel das comunidades na prevenção e transformação.
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LINKS ÚTEIS
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030
www.un.org/sustainabledevelopment/
Fundo Central das Nações Unidas para a Resposta de Emergência
https://cerf.un.org/
International Network on Conflict and Fragility (INCAF)
www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/conflict-fragility/
Diálogo Internacional sobre Construção da Paz e do Estado
www.pbsbdialogue.org/en/
G7+ - “Goodbye Conflict, Welcome Development”
www.g7plus.org/
União Europeia: Serviço Europeu de Ação Externa
https://eeas.europa.eu/
União Europeia: ECHO
https://ec.europa.eu/echo/
Vision of Humanity – Institute for Economics and Peace
http://visionofhumanity.org/
SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org/
European Peacebuilding Liaison Office
www.eplo.org
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